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ΕΑΠ και Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής συνδιοργανώνουν το 12ο Εθνικό
Συνέδριο της FEBS

Το φετινό Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και
Τραπεζικής συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Πάρκου Αιγάλεω, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (Αγ. Σπυρίδωνος 25, Αιγάλεω) στις 19 – 20 Δεκεμβρίου 2022, στην Αθήνα.

Θέματα

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει το φάσμα της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τραπεζικής και
συναφών θεμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

Ανάλυση & διαχείριση κινδύνων τραπεζικών ιδρυμάτων
Τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση
Χρηματοδότηση τουριστικής επιχειρηματικότητας
Επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη
Βιώσιμη ανάπτυξη
Διαχείριση ενεργητικού – παθητικού
Διαχείριση ρευστότητας
Ανάλυση χαρτοφυλακίων τραπεζών
Διαχείριση ποιότητας στο τραπεζικό χώρο
Η εξέλιξη του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου
Διεθνής στρατηγική τραπεζικών ιδρυμάτων
Διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
Εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
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Συγχωνεύσεις & εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων
Τραπεζικές υπηρεσίες
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Εργαλεία εταιρικής χρηματοδότησης
Επενδυτικές αποφάσεις υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών
Χρηματοοικονομικά παράγωγα και αποτίμηση παραγώγων
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων
Εταιρική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα
Πράσινα ομόλογα και πράσινη ανάπτυξη
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Κριτήρια ESG και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις

Προεδρείο συνεδρίου

Δημητράς Αυγουστίνος (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)
Καλαντώνης Πέτρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School)

Υποβολή εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
το  άρθρο τους ή τη σύνοψη αυτού μέχρι 14/11/2022 στη διεύθυνση: https://febs2022gr.eventsadmin.com

Η υποβληθείσα εργασία ή σύνοψη μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και πρέπει
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο εργασίας, (2) ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των συγγραφέων, (3) σύντομη περίληψη έκτασης 300 έως 600 λέξεων, στην
οποία να αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται και τα σημαντικότερα
αποτελέσματα.

Δημοσίευση εργασιών

Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν ύστερα από κρίση σε ειδικά
τεύχη επιστημονικών περιοδικών που θα δημοσιοποιηθούν σε επόμενη επικοινωνία. Σημειώνεται ότι οι
εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση, θα πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Δήλωση συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 150€ (60€ για φοιτητές) και περιλαμβάνει την παρακολούθηση των
εργασιών και το έντυπο υλικό. H πληρωμή για την εγγραφή στο συνέδριο καταβάλλεται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: https://febs2022gr.eventsadmin.com

Σχετικά με την Financial Engineering and Banking Society (FEBS)

Η Επιστημονική Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ) ιδρύθηκε το 2010 στην
Ελλάδα, με στόχο να καθιερωθεί ως παγκόσμια ερευνητική εταιρεία που θα προωθήσει την ανταλλαγή
ιδεών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειριών μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που
εργάζονται σε όλους τους τομείς της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και των τραπεζών.

Ως κύριο στόχο η Επιστημονική Εταιρεία έχει τη διάδοση της χρηματοοικονομικής μηχανικής, τη
βελτίωση των τρεχουσών πρακτικών στον τραπεζικό κλάδο, την υποστήριξη των αποφάσεων καθώς και
την εκμάθηση αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων και των ευκαιριών στις παγκόσμιες αγορές.

Η FEBS προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις ανάγκες της εποχής και αναπτύσσεται δυναμικά στον
τομέα της Διαδικτυακής. Η Επιστημονική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά, οπού μετράει ήδη έντεκα Εθνικά και
έντεκα Διεθνή συνέδρια με βραβεύσεις κορυφαίων επιστημόνων σε τομείς της Χρηματοοικονομικής
Μηχανικής και Τραπεζικής, διαθέτει δική της σύγχρονη ιστοσελίδα: https://www.febsociety.org/ και πλέον
πρόσωπο σχεδόν σε κορυφαία κοινωνικά δίκτυα.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/financial-engineering-and-banking-society/ 

Twitter: https://twitter.com/febssociety?s=20&t=YsLZkbcYvuM1Yhk9UuBEoQ 

* Ο κ. Δημήτρης Ζοπουνίδης είναι υπεύθυνος Επικοινωνίας FEBS
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Στο ΠΑΔΑ ο νέος Πρέσβης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του έκανε ο Αndrei Popov, νέος Πρέσβης της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την επομένη της διαπίστευσής
του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου, δίνοντας έμφαση στην
ανάπτυξη περαιτέρω επιστημονικών σχέσεων μεταξύ Μολδαβίας και Ελλάδας και επιλέγοντας
το ΠΑΔΑ ως ταχέως αναπτυσσόμενο ΑΕΙ.  

Είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή,  την Αντιπρύτανη
 Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτρια Ευσταθία
Παπαγεωργίου και τον Kαθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Παναγιώτη Γιαννακόπουλο, Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Κυβερνοασφάλεια», που το ΠΑΔΑ υλοποιεί με τέσσερα πανεπιστήμια της Μολδαβίας.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων και την εκατέρωθεν πληροφόρηση, ο Πρέσβης ενημερώθηκε και για το
πρόσφατο πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της υγείας, το οποίο
υπεγράφη στις 30/9/2022 μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, συζητήθηκε η περαιτέρω δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας εξαιρετικής συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών στον εκπαιδευτικό  και ερευνητικό τομέα, όπως και η ανάπτυξη καινοτόμων και
«έξυπνων» εφαρμογών προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ο Πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ως πρώτο
πράσινο πανεπιστήμιο και δεύτερο σε αριθμό φοιτητών ιδρύματος στην Αττική. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε
στους μακραίωνους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών που χαρακτηρίζονται
από διαρκές πνεύμα συνεργασίας, φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και οι δυο πλευρές συμφώνησαν
στη σύσφιξη των διμερών σχέσεων.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, συμβολικά,  επιδόθηκε από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Ε.
Καλδή, παρουσία του Πρέσβη, το μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Natalia Spinu, Διευθύντρια του Institutul
European de Studii Politice din Moldova, η οποία και ευδοκίμως αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα της Κυβερνοασφάλειας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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ΠΑΔΑ: Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές μας,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά να σας υποδεχόμαστε, όλους μαζί, αλλά και την καθεμία/καθένα
ξεχωριστά στην επιλογή σας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το πρώτο «πράσινο
Πανεπιστήμιο» και το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική.

Από καρδιάς, σας συγχαίρουμε για την μοναδική επιτυχία σας! Ακόμη, ευχαριστούμε τους δικούς σας
ανθρώπους που στήριξαν και συνεχίζουν να το κάνουν την κοπιώδη αυτή προσπάθειά σας.

Η συμμετοχή σας στο ακαδημαϊκό μας οικοσύστημα των περίπου 65 χιλιάδων προσώπων, διαφόρων
κατηγοριών, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιό μας, το εμπλουτίζει και σας καλούμε από
κοινού και δημιουργικά να συνδιαμορφώσουμε τη νέα, ανοδική πορεία εξέλιξης και καταξίωσης.

Παρόλο τον τέταρτο χρόνο ύπαρξής του, το ΠΑΔΑ με την καινοτόμο πορεία του και αξιοποιώντας τις
σημαντικές ιστορικές του καταβολές δεκάδων χρόνων εκπαίδευσης και έρευνας, θεωρείται ως το πλέον
ταχέως αναπτυσσόμενο Ελληνικό ΑΕΙ στη χώρα, στην νοτιανατολική Ευρώπη και την Μεσόγειο.

Ήδη περιλαμβάνεται στα 801+ καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και αναφορικά με δείκτες-στόχους
βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ελληνικά πανεπιστήμια προσδιορίζεται ως 1ο για την καλή
υγεία και ευεξία – 2ο για την προσιτή και καθαρή ενέργεια – 5ο για την ποιότητα της εκπαίδευσης και 7ο
στην συνολική κατάταξη των πανεπιστημίων της χώρας μας (πηγή: “Impact Rankings, Times Higher
Education 2022”). Καλλιεργεί στενή συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, την οικονομία, την κοινωνία των
πολιτών και τον κοσμοπολιτισμό με άνω των 1000 διεθνών ακαδημαϊκών συμφωνιών συνεργασίας και
ανταλλαγών.

Διαθέτει 6 Σχολές (Σχολή Δημόσιας Υγείας, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών,
Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού και Σχολή Μηχανικών) και 27 Τμήματα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, τα οποία
καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα πανεπιστημιακών σπουδών.

Οι χώροι του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε τρεις πανεπιστημιουπόλεις (δύο στο Αιγάλεω: στο Άλσος και
στον Αρχαίο Ελαιώνα και μία στην Αθήνα), ενώ σε εξέλιξη ολοκλήρωσης βρίσκεται και τέταρτη
πανεπιστημιούπολη στο Μοσχάτο. Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει η δημιουργία νέου τριώροφου κτηρίου στην
πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, καθώς και η ανάπτυξη πανεπιστημιούπολης με φοιτητικές εστίες και
λοιπούς χώρους υποστήριξης στο Πάρκο Πόλης στα Άνω Λιόσια.

Στρατηγική μας είναι το να επενδύουμε στους ανθρώπους και επιδιώκουμε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα
να συνεργάζεται αρμονικά και δημιουργικά, με ένα κοινό όραμα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να
είναι στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς ένα ισχυρό, σύγχρονο, προοδευτικό Πανεπιστήμιο, με δημόσιο
χαρακτήρα, αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ένα Ίδρυμα ευχάριστης καθημερινότητας, ένας χώρος στον οποίο να μπορούμε αρμονικά να ζούμε και να
επικοινωνούμε. Ένα Πανεπιστήμιο που θέτει υψηλά τα θέματα συμπερίληψης, επιστήμης, υγείας,
αυτοπροσδιορισμού, αξιοπρέπειας, πολιτισμού, αθλητισμού και οικολογίας.

Τα χρόνια της φοίτησής σας είναι τα πιο δημιουργικά σε όλα τα επίπεδα, γιατί αποκτάτε γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, βιωματικές εμπειρίες και διαμορφώνετε μοναδικές προϋποθέσεις για την
κοινωνία της εργασίας και της προαγωγής της επιστήμης, αλλά και την προσωπική σας ζωή.

Κατανοούμε ότι τα σύγχρονα γεγονότα δημιουργούν και δικαιολογημένα αισθήματα άγχους,
απογοήτευσης και πολλά ερωτηματικά. Να έχετε αισιοδοξία, ευαισθησία και αγάπη απέναντι σε αυτό που
επιλέξατε να σπουδάσετε και να προσφέρετε απλόχερα θετική ενέργεια στην καθημερινότητά σας.
Επιδίωξή μας, είναι να είστε η γενιά που καλυτερεύει την ποιότητα της ζωής όλων μας.

Ευχόμαστε η φοίτησή σας να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και παραγωγική, ανάλογη των προσδοκιών και
των ονείρων σας.

Και πάλι συγχαρητήρια, με υγεία και δύναμη ψυχής! Να έχετε μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
Είμαστε στη διάθεσή σας.

καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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1. Ο ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ Σ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ...
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Ημ. Έκδοσης: . . .13/10/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/10/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 9

ο ανίχνευσης σεισμικών σ

ερευνούν επιστήμονες και του Πανεπιστημίου

Τα
τελευταία χρόνια αναπτύσσεται

παγκοσμίως μεγάλη ερευνητική

δραστηριότητα σε συστήματα

ανίχνευσης και αξιολόγησης
περιβαλλοντικών φαινομένων με τη
χρήση του εγκαταστημένου δικτύου
οπτικών ινών που αποτελεί το δίκτυο
κορμού του διαδικτύου

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕ

ΕΠΙΤΥΧΟΣ ΜΙΚΡΑ

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ

ΣΕ ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Στον τομέα αυτό Έλληνες ερευνητές
πρότειναν και υλοποίησαν μια νέα μέθοδο

ανίχνευσης σεισμικών συμβάντων
αξιοποιώντας την εγκατεστημένη υποδομή

του δικτύου οπτικών ινών του
ΟΤΕ Η ερευνητική ομάδα είναι μια κοινοπραξία

μελών από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και
τον ΟΤΕ που παρέχει την υποδομή

Η προτεινόμενη τεχνική που ονομάζεται

συμβολόμετρο μικροκυματικής
συχνότητας σε οπτική ίνα Microwave

Frequency Fiber Interferometer MFFI

στηρίζεται στη διάδοση μιας μικροκυ
ματικής συχνότητας μέσα σε μια οπτική
ίνα κλειστού βρόχου σχηματίζοντας ένα

συμβολόμετρο Στην έξοδο το σύστημα
ανιχνεύει τις διαταραχές της φάσης του
διαδιδόμενου σήματος εξαιτίας της παραμόρφωσης

της οπτικής ίνας η οποία

προκαλείται κατά τη διάρκεια σεισμικών
γεγονότων ή άλλων δονήσεων σχετιζόμενων

με ανθρωπογενή ή μη δραστηριότητα

Η τεχνική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη
για τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή

γεωλογικών και περιβάλλον

τεστημένη υποδομή του δικτύου οπτικών ινών

— fc
Το συμβολόμετρο στηρίζεται στη διάδοση μιας μικροκυματικής συχνότητας
μέσα σε μια οπτική ίνα κλειστού βρόχου

τικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα
ειδικά σε υποθαλάσσιες περιοχές όπου

η χρήση άλλων αισθητήρων π.χ επι

ταχυνσιόμετρα δεν είναι πρακτικά εφικτή

Επίσης μεγάλο πλεονέκτημα της προτεινόμενης

τεχνικής έναντι των εμπορικά
διαθέσιμων τεχνικών αποτελεί το γεγονός

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση δονήσεων κατά μήκος
οπτικών καλωδίων πολύ μεγάλου μήκους

1 000 km γεγονός που την καθιστά

ένα μοναδικό εργαλείο για τις μελέτες

του βαθέως ωκεανού όπου τα
μετρητικά συστήματα είναι σπάνια και
πολύ δύσκολη η εγκατάσταση και πρό
σβασή τους

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα
της τεχνικής είναι η δυνατότητα υλο

ποίησήςτης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος
σχεδόν δέκα φορές μικρότερο σε σύγκριση

με τις εμπορικά διαθέσιμες λύσεις
χαρακτηριστικό που την καθιστά κατάλληλη

για μαζική εγκατάσταση σε περιοχές

γεωφυσικής δραστηριότητας μεγάλου

ενδιαφέροντος ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες χώρες

Τα παραπάνω καθιστούν την προτεινόμενη

τεχνική ως μια ελκυστική λύση
η χρήση της οποίας σε μεγάλο εύρος
θα μετατρέψει το εγκατεστημένο δίκτυο
οπτικών ινών σε μια παγκόσμια πλατφόρμα

ανίχνευσης περιβαλλοντικών και

γεωφυσικών φαινομένων με σκοπό την
έγκαιρη πρόβλεψη φυσικών καταστροφών

και τη συμβολή στη μελέτη της
κλιματικής αλλαγής

Η ερευνητική ομάδα εφάρμοσε την

τεχνική σε τμήμα του δικτύου οπτικών
ινών του ΟΤΕ σε περιοχή της Αττικής
για διάστημα 6 μηνών Στο πείραμα
συμμετείχε και ομάδα ξένων ερευνητών
από το Πανεπιστήμιο ΕΤΗ Ζυρίχης η
οποία παρείχε συγκριτικές μετρήσεις
ως προς υφιστάμενες τεχνικές τεχνολογίας

αιχμής όπως η τεχνική της κατανεμημένης

ακουστικής ανίχνευσης Distributed

Acoustic Sensing DAS

To σύστημα ανίχνευσε επιτυχώς μικρά

και μεγάλα σεισμικά γεγονότα
με επίκεντρο τόσο σε κοντινές όσο
και σε μακρινές αποστάσεις 400
km από το σημείο ανίχνευσης με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σεισμό
της Κρήτης μεγέθους 6.3 της κλίμακας
Ρίχτερ της 12 Οκτωβρίου 2021 Τα αποτελέσματα

της έρευνας δημοσιεύτηκαν
πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Scientific

Reports της Nature https://www.na
ture.com/articles/s41 598-022-1 81 30-χ
Η δημοσίευσή της εργασίας κέντρισε
το ενδιαφέρον της Google η οποία διαθέτει

πολλά υποθαλάσσια καλώδια που
συνδέουν την Ευρώπη με την Αμερική
και επιθυμεί να αξιοποιήσει την τεχνική
σε ένα πρόγραμμα της για την υλοποίηση

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης

φυσικών καταστροφών σχετιζόμενων

με τσουνάμι και εκρήξεις ηφαιστείων

Στα μέλη της ερευνητικής ομάδας
είναι και ο κ Χρήστος Σίμος αναπληρωτής

καθηγητής εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Φωτονικής PhotonXLab απ'το
Τμ Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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► Της ΝΟΡΑΧ ΡΑΛΛΗ

ΠΓ3ΐΙί@θ(5γη.8Γ

Τους
γνωρίσαμε όταν προβλήθηκε

η μικρού μήκους ταινία τους Α 13

03Γΐθ στον κινηματογράφο των σι
νεφίλ Αστυ ο υπουργός Υγείας

Χρήστος Στέργιογλου καλεσμένος σε μια
ραδιοφωνική εκπομπή δίνει συνέντευξη
στον ρόλο του δημοσιογράφου ο Αντώνης
Μποσκοΐτης στη διάρκεια της οποίας αποκαλύπτει

απίστευτες αλήθειες περί εμπλοκής
του σε μια απίστευτη διαφθορά μέχρι

που έρχεται ένα ανατρεπτικό τέλος Αυτό
φαντάστηκαν ως ιστορία οι Ταξιάρχης

Δεληγιάννης και Βασίλης Τσιουβάρας και
το έκαναν ταινία Εξαιτίας των πραγματικών

σκανδάλων στον χώρο της Υγείας στην
Ελλάδα η ταινία έκανε πολλούς θεατές να
ελπίσουν πως αυτή η ομολογία θα μπορούσε
να είναι πραγματικότητα Μπορεί ο κινηματογράφος

να μη δικαίωσε την πραγματικότητα
αυτή τη φορά ωστόσο οι δύο δημιουργοί

αποφάσισαν να αποδείξουν πως μπορεί
να συμβεί το αντίθετο μπορεί το σινεμά να
προβάλλει τα όσα ζούμε να αποτυπώνει τα
κοινωνικά ζητήματα με τον μοναδικό τρόπο
που μόνο η 7η Τέχνη έχει

Κάπως έτσι αποφάσισαν να ξεκινήσουν
μία εβδομάδα προβολών επτά ταινιών μικρού

μήκους ως μία ενιαία ταινία η μία θα
προβάλλεται αμέσως μετά την άλλη με κοινή

θεματική σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά
θέματα όπως ο ρατσισμός η προσφυγική
ροή η ενσωμάτωση των μεταναστών στην
κοινωνία τα πολιτικά σκάνδαλα και η φίμωση

του Τύπου Ταινίες δηλαδή που προβάλλουν

όχι μόνο το σύγχρονο παρόν αλλά
και ό,τι μας περιμένει αν δεν αλλάξουμε τις
τωρινές συνθήκες

Πρόκειται για επτά ιστορίες που παρά
τις διαφορές χους σε περιεχόμενο ύφος και
ρυθμό χαράζουν μια κοινή νοητή γραμμή
πατώντας στην κόψη του ξυραφιού ΓΓ αυτό
και δώσαμε τον τίτλο Στην κόψη στο αφιέρωμα

μας λένε οι δύο δημιουργοί συγγραφείς

σεναρίων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών

και σκηνοθέτες Τ Δεληγιάννης
και Β Τσιουβάρας Οι ήρωές τους σε κρίσιμα

οριακά σημεία τη ζωής τους βρίσκονται
αντιμέτωποι με την εξουσία την κοινωνία
αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό Οι επτά
ιστορίες τελικά γίνονται μία η αγωνιώδης
περιπέτεια της ανθρώπινης ψυχής ανά τις
εποχές Τα 70 αυτά λεπτά που διαρκεί η
προβολή είναι μια δυνατή όψη της πραγματικότητας

η οποία βρίσκεται πραγματικά
στην κόψη ακροβατεί ανάμεσα σε σκοτεινές

έννοιες αλλά και δυνατά ζητήματα που
έχουν ανοίξει στον κοινωνικό διάλογο συνεχίζουν

Νιώθουμε ότι υπάρχει μια τάση
πολιτικού ανορθολογισμού στην Τέχνη Σαν
να μη θέλουν να γίνονται ταινίες με πολιτικό
σχολιασμό ή να είναι περισσότερο υποδόρια
τα κοινωνικά ζητήματα με τα οποία καταπιάνονται

μέσω της απεικόνισής τους ως
προσωπικών αναζητήσεων των ηρώων και
των ίδιωντων δημιουργών τους μας λέει ο
Ταξιάρχης Η αλήθεια είναι πως πράγματι
αυτά τα λόγια μάς θύμισαν έναν θρόνο κάποιου

Ξέρξη καθώς και άλλες ταινίες και
μεγάλου μήκους που πράγματι ο προσωπικός

αστικός αναστοχασμός προβάλλεται
περισσότερο από το ίδιο το κοινωνικό θέμα
που υπονοείται Συνακόλουθα δεν έχει βγει
καμία μεγάλου μήκους ταινία με καθαρά

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ενα μίνι αλλά πολύ
κοφτερό φεστιβάλ
Στην κόψη είναι ο τίτλος του αφιερώματος σε 7 πρόσφατες

παραγωγές μικρομηκάδων οι οποίες προβάλλονται
στο δΤυϋΙΟ ως μία ενιαία ταινία θίγοντας σύγχρονα
κοινωνικοπολιτικά θέματα όπως ο ρατσισμός η προσφυγική
ροή η ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία
χα πολιτικά σκάνδαλα και η φίμωση του Τύπου

στην κόψη
7 ΚΟΦΤΕΡΕ ΜΑΤΙΕΣ

ΣΤΟ ΧΟΕΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

πολιτικό περιεχόμενο τα τελευταία χρόνια
Η αυτοαναφορικότητα αυτή δεν ξέρουμε

πραγματικά αν και πόσους αφορά Εμείς θέλαμε

να προβάλουμε ιστορίες δημιουργών
που πραγματικά εκθέτουν ζητήματα όπως
ο ρατσισμός το προσφυγικό τα πολιτικά
σκάνδαλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα
την αν)ελευθερία του Τύπου θέματα δηλαδή

που απασχολούν την επικαιρότητα και
την κοινωνία συνεχίζει ο Βασίλης Ετσι
θα προβληθούν οι ταινίες Ιηάεχ του Νικόλα

Κολοβού Ο Σπόρος της Ιφιγένειας
Κοτσώνη Πρώτο μπάνιο του Αλέξανδρου
Κωστόπουλου Τζαφάρ της Νάνσυ Σπε
τσιώτη Το κοφίνΓ του Αρη Λεχουρίτη Ο

φοιτητής του Βασίλη Καλαμάκη και η δικιά
μας Α 13 οΆΤίβ Στόχος αυτής της καλλιτεχνικής

ένωσης είναι να δοθεί η ευκαιρία
να επικοινωνηθεί η μικρού μήκους ταινία
σε ένα ευρύτερο κινηματογραφόφιλο κοινό

καθώς συνήθως περιορίζεται αυστηρά
στο φεστιβαλικό κύκλωμα Πριν από λίγα
χρόνια οι κινηματογράφοι επιδοτούνταν αν
έπαιζαν μια μικρού μήκους ταινία πριν από
την κανονική προβολή Αυτό σταμάτησε
Το Αστυ και οι αδερφοί Στεργιάκη είχαν
στηρίξει την ταινία μας πριν από έναν χρόνο
και τότε φάνηκε πόσο το κοινό αγκάλιασε
αυτή την πρωτοβουλία Δυστυχώς κάποιες
εξαγγελίες του κ Γιατρομανωλάκη πως

θα επιχορηγείται η προβολή μικρού μήκους

ταινιών με αυτό τον τρόπο δεν έγιναν
ποτέ πράξη Από την άλλη είναι δύσκολο
να κάνεις μεγάλου μήκους πολιτική ταινία
ίσως δεν ενδιαφέρει ίσως χρειάζονται πολλά
χρήματα για να γίνει και πού να βρεθούν Δεν
είναι τυχαίο για παράδειγμα πως δεν έχουμε

καμία ταινία πρόσφατης παραγωγής με
θέμα τη δικτατορία Ο Βασίλης Καλαμάκης
όμως ως μικρομηκάς το έπιασε το θέμα με
τον Φοιτητή Οπως και να χει είναι μέριμνα
και ευθύνη της πολιτείας και του ΥΠΠΟΑ
ώστε να στηριχτεί η μικρού μήκους ταινία
ως προς την προβολή της Εως τώρα δεν
έχει γίνει τίποτα Μάλιστα σε μία ημερίδα
με παρόμοιο θέμα που έγινε πρόσφατα ειπώθηκε

από θεσμικό παράγοντα στην ΕΡΤ
πως οι μικρού μήκους ταινίες είναι για τη
μικρή οθόνη λόγω μεγέθους και αυτό αρκεί
όπως κάνει το Ειΐπϊχ Βέβαια μιλάμε για
ένα κινηματογραφικό έργο που είναι όπως
κάθε κινηματογραφικό έργο για τη μεγάλη
οθόνη Ας προβάλλονται στα σινεμά πρώτα

πριν από τις μεγάλου μήκους και έτσι το κοινό

θα ανακαλύψει τη μεγάλη δύναμη πίσω
από τη μικρή φόρμα καταλήγουν

•Πληροφορίες Από χθες και για μία εβδομάδα

στο 5ΤυΌΙΟ ηβνν 5ΐ3Γ αιΊ είηειτο
Σπάρτης και Σταυροπούλου 33 πλ Αμερικής

τηλ 210-8640054 στις 21.00 Σκοπός
είναι οι προβολές να συνεχιστούν Υπάρχει
ένα συμβολικό εισιτήριο μόνο για τις ανάγκες

του σινεμά καθώς κανένας από τους
εμπλεκόμενους δημιουργούς δεν πληρώ¬

νεται Οι Τ Δεληγιάννης και Β Τσιουβάρας
ετοιμάζουν τη νέα μικρού μήκους ταινία
τους απίπιατίοη αυτή τη φορά με θέμα τον
ολοκληρωτισμό και τον ρατσισμό σε συνεργασία

με την ομάδα του καθηγητή Σπύρου
Σιάκα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
οι οποίοι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα

χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας
σε ταινία
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Επαγγελματικά
δικαιώματα
στον αερα
Για 15.000 φοιτητές τμημάτων
μηχανικών των ΤΕΙΓαβρόνλου
Στην αναμονή για επαγγελματικά

δικαιώματα βρίσκονται
περίπου 15.000 φοιτητές τμημάτων

μηχανικών τα οποία
αποτελούν μετεξέλιξη των
ΤΕΙ καθώς τα τμήματα στα
οποία φοιτούν δεν πληρούν
τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις

για να θεωρηθούν αντίστοιχα

με τα τμήματα των
πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών

σχολών της χώρας
Σύμφωνα με πληροφορίες της
Κ η επιτροπή που θα αξιολογήσει

εάν τα τμήματα πλη¬

ρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια
έχει συνεδριάσει και μέσα

στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
2022-23 αναμένεται να αποφασιστεί

ποια τμήματα θα πάρουν

την αντιστοίχιση που θα
τους εξασφαλίσει τα ισχυρά
επαγγελματικά δικαιώματα
του μηχανικού και την εγγραφή

στο TEE Στα υπόλοιπα θα
δοθεί επιπλέον χρόνος για να
πιάσουν τα κριτήρια ωστόσο
είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο θα
αποτελεί πλήγμα στην ακαδημαϊκή

τους εικόνα Σελ 3
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Χαμένοι στη «μετάφραση» των πτυχίων τους και οι γεωτεχνικοί
Μετέωρα είναι και τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων 

πανεπιστημιακών τμημάτων 
του γεωτεχνικού τομέα, τα

οποία ιδρύθηκαν με νόμους του
2018 και του 2019.

Ουσιαστικά, τα τμήματα αυτά
προέκυψαν έπειτα από απορρόφηση 

τμημάτων ΤΕΙ από πανεπιστήμια. 

Οπως ανέφερε χθες
στην «Κ» ο μαθηματικός-ανα-
λυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης,
«ως προς τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα υπάρχει νόμος από
το 2014, ο οποίος περιλαμβάνει
τα τμήματα όπου το πτυχίο τους
παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα 

του γεωπόνου και του
δασολόγου.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 
όσα ιδρύθηκαν το 2018 και

το 2019, και αφορούν αμιγώς
τα δικαιώματα του δασολόγου
και του γεωπόνου. Παράλληλα

υπάρχουν και άλλα τμήματα με
παρεμφερές αντικείμενο που
ιδρύθηκαν με τους ίδιους νόμους 

και δεν έχουν επαγγελματικά 
δικαιώματα». Ο λόγος για

συνολικά δεκατρία τμήματα, σε
Μεσολόγγι, Λάρισα, Αρτα, Ηράκλειο, 

Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα,
Φλώρινα, Καρπενήσι, Δράμα,
Καρδίτσα και Ψαχνά Ευβοίας.

Βέβαια, πέρυσι η κυβέρνηση 
είχε την πρόθεση να δώσει 

επαγγελματικά δικαιώματα 
στους πτυχιούχους όλων των

τμημάτων γεωπονικής κατεύθυνσης 

που λειτουργούν σήμερα 

στα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα,
σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

κατατέθηκε ρύθμιση για
τα πανεπιστημιακά τμήματα
γεωπονικής κατεύθυνσης, που
ιδρύθηκαν και λειτουργούν με
τις διατάξεις των νόμων 4559

του 2018, 4589 του 2019 και
4610 του 2019 στα Πανεπιστήμια 

Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών, 

Πελοποννήσου, Δυτικής
Μακεδονίας, στο Διεθνές Πανε-

Τμήματα διαφορετικών
ταχυτήτων
και στο σύστημα
μετεγγραφών
λόγω της «πανεπιστη-
μιοποίησης» τμημάτων
ΤΕΙ το 2018
και το 2019.

πιστήμιο Ελλάδος και στο Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Ωστόσο, η ρύθμιση κατατέθηκε 

προς ψήφιση στη Βουλή
σε τροπολογία μαζί με άλλη, που

αφορούσε τα επαγγελματικά δικαιώματα 

αποφοίτων των κολεγίων 

και η οποία προκάλεσε
οξύτατες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση 

και επαγγελματικές
ενώσεις μιλούσαν για εξίσωση
των κολεγίων με τα ΑΕΙ. Λόγω
των αντιδράσεων η δεύτερη
ρύθμιση αποσύρθηκε, παρασύροντας 

και τη ρύθμιση για
τα επαγγελματικά δικαιώματα
των νέων τμημάτων του γεωτεχνικού 

τομέα.

Η θέση του ΓΕΩΤΕΕ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) χαιρέτισε τότε 

την απόσυρση της τροπολογίας, 
ζητώντας από το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «να επεξεργαστεί και
να προωθήσει νέα σχετική νομοθετική 

ρύθμιση, λαμβάνοντας
υπόψη και τις σχετικές παρατη¬

ρήσεις του Επιμελητηρίου για
τη χορήγηση της δυνατότητας
άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος 

στους αποφοίτους των νέων 

γεωτεχνικών πανεπιστημιακών 
τμημάτων που ιδρύθηκαν

με τους τρεις νόμους του 2018
και του 2019».

Από την άλλη, και στο σύστημα 

μετεγγραφών φαίνεται
πως η «πανεπιστημιοποίηση»
τμημάτων ΤΕΙ το 2018 και το
2019 έχει δημιουργήσει τμήματα 

διαφορετικών ταχυτήτων
μέσα στον ακαδημαϊκό χάρτη
της χώρας.

Συγκεκριμένα υπάρχουν τμήματα 

περιφερειακών ΑΕΙ που
δεν έχουν πάρει αντιστοίχηση
με τμήματα της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης παρότι έχουν συναφές 

αντικείμενο. Αυτό έχει
συνέπεια οι φοιτητές των πρώτων 

να μην μπορούν να ζητή¬

σουν μετεγγραφή στα τμήματα
των κεντρικών ΑΕΙ. Τέτοια περίπτωση 

είναι τμήματα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ.
Στρατηγάκη υπάρχει σύγχυση
στα επαγγελματικά δικαιώματα
ομοειδών τμημάτων.

Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι από
το τμήμα Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν
επαγγελματική κατοχύρωση
από το 1995 με προεδρικό διάταγμα. 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

το τμήμα Περιβάλλοντος 
δηλώνει ότι έχει τα ίδια

επαγγελματικά δικαιώματα με
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο
Ιόνιο, το τμήμα Περιβάλλοντος
αναφέρει ότι ο πτυχιούχος του
είναι περιβαλλοντολόγος, χωρίς
αναφορά σε επαγγελματικά δικαιώματα.

ΑΠ. Λ.
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Στον αέρα 15.000 φοιτητές των ΤΕΙ Γαβρόγλου
Πανεπιστημιοποιήθηκαν το 2019 αλλά αναμένεται ακόμη η αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Στην αναμονή για επαγγελματικά
δικαιώματα βρίσκονται περίπου
15.000 φοιτητές τμημάτων μηχανικών

τα οποία αποτελούν
μετεξέλιξη των TEL Και αυτό
διότι έχουν μεν βαφτιστεί
τμήματα μηχανικών αλλά δεν
πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις

για να θεωρηθούν
αντίστοιχα με τα τμήματα των
πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών

σχολών της χώρας Σύμφωνα

με πληροφορίες της Κ
η επιτροπή που θα αξιολογήσει

εάν τα τμήματα πληρούν τα
ακαδημαϊκά κριτήρια έχει συνεδριάσει

Ετσι μέσα στο τρέχον

ακαδημαϊκό έτος 2022-23
αναμένεται να έχει κριθεί ποια
τμήματα και άρα οι απόφοιτοι
τους θα πάρουν την αντιστοίχιση

που θα τους εξασφαλίσει
τα ισχυρά επαγγελματικά δικαιώματα

του μηχανικού και την
εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος TEE Στα υπόλοιπα

θα δοθεί επιπλέον χρόνος

για να πιάσουν τα κριτήρια
ωστόσο είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο

θα αποτελεί πλήγμα στην
ακαδημαϊκή τους εικόνα Την
ίδια στιγμή και πανεπιστημιακά

τμήματα του γεωτεχνολογικού
τομέα αντιμετωπίζουν πρόβλημα

με τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα

Ειδικότερα επί ΣΥΡΙΖΑ τμήματα

ΤΕΙ πανεπιστημιοποιήθηκαν
Καθώς το αντικείμενο τους

ανήκε στον τεχνολογικό τομέα
συνολικά 19 ονομάστηκαν τμήματα

μηχανικών Ενδεικτικά
μεταξύ αυτών όπως παρουσιάζει
σήμερα η Κ υπάρχουν τμήματα

του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής προέκυψε από τη συγχώνευση

των ΤΕΙ Αθηνών και
Πειραιώς του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου αποτελεί
μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

προέκυψε από τη συγχώνευση

ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης
της Κεντρικής Μακεδονίας και
της Ανατολικής Μακεδονίας και
των πανεπιστημίων Πελοποννήσου

Θεσσαλίας και Ιονίου
τα οποία απορρόφησαν τα ΤΕΙ
της περιφέρειάς τους

Πενταετείς σπουδές
Τα τμήματα που δεν είναι

ενταγμένα σε πολυτεχνικές σχολές

έγιναν πενταετών σπουδών
όπως οι πολυτεχνικές αλλά δεν
έγιναν αντίστοιχα και ισοδύναμα

με αυτές Βέβαια ο νόμος 4610
του 2019 που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

στις 7 Μαΐου 2019 αναφέρει
ότι με απόφαση των υπουργών
Υποδομών και Μεταφορών και
Παιδείας καθορίζονται τα κριτήρια

και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται ώστε ένα
τμήμα Σχολής Μηχανικών να
θεωρηθεί αντίστοιχο με τμήμα
Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και
ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται

η τήρηση των προϋποθέσεων
αυτών

Τρία χρόνια μετά και αφού τα
τμήματα είχαν δεχθεί φοιτητές
τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά χρόνια

όπως και φέτος για το 2022
23 το υπουργείο Παιδείας καθό

Πέρασαν τρία χρόνια
για να οριστούν
τα κριτήρια
αναγνώρισης
των τμημάτων
ως πολυτεχνικών και να
συγκροτηθεί η αρμόδια
επιτροπή εξέτασης

ρισε τα κριτήρια αντιστοιχίας
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4124Β στις 3 Αυγούστου
2022 Τα κριτήρια είναι τα εξής
• Το πρόγραμμα του πρώτου
κύκλου σπουδών να διαρκεί 10
ακαδημαϊκά εξάμηνα
• Το περιεχόμενο σπουδών και
επομένως και ο τίτλος του διπλώματος

που απονέμεται να
αντιστουίεί σε βασική ειδικότητα

μηχανικού
• Στο πρόγραμμα σπουδών να
περιλαμβάνονται μαθήματα
ώστε να διασφαλίζεται α η θεμελίωση

στις βασικές επιστήμες
β η ανάπτυξη των μαθημάτων
κορμού της ειδικότητας σε όλο
το εύρος του σχετικού γνωστικού

αντικειμένου γ η εμβάθυνση
και η εμπέδωση σε υψηλό

επίπεδο των γνώσεων στο εύρος
του γνωστικού αντικειμένου
της ειδικότητας δ η απόκτηση

γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία

λύσεων προβλημάτων
και τη μεθοδολογία ανάλυσης
σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων

και εφαρμογών ε η
ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

• Στο πρόγραμμα σπουδών να
προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής

εργασίας διάρκει¬

ας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου
κατ ελάχιστον σε αντικείμενο
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα

του τμήματος
• Τουλάχιστον το 80 των μελών

ΔΕΠ του τμήματος να έχει
γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα

μηχανικού
• Το προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών να είναι συναφές σε
ποσοστό τουλάχιστον 70 με το
πρόγραμμα σπουδών τμήματος
Πολυτεχνικής Σχολής
• Το τμήμα να ολοκληρώσει
έναν πλήρη κύκλο σπουδών

Επταμελής επιτροπή
Ηδη συγκροτήθηκε η επταμελής

επιτροπή που θα αποφασίσει

για την αντιστοιχία των
τμημάτων Στην επιτροπή μετέχουν

εκπρόσωποι του υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών
ως πρόεδρος του υπουργείου

Παιδείας του υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας του Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος
δύο εκπρόσωποι της Αρχής Διασφάλισης

της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΘΑΑΕ
και ένας πανεπιστημιακός τμήματος

πολυτεχνικής σχολής γνωστικού

αντικειμένου της ίδιας ή
συναφούς ειδικότητας με την

ειδικότητα του τμήματος που
εξετάζεται

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν
στην Κ ότι η συγκρότηση

της επιτροπής δείχνει την
πολιτική πρόθεση το θέμα να
προχωρήσει και να υπάρξει οριστική

λύση σε αντίθεση με ό,τι
είχε συμβεί κατά το παρελθόν
όταν το TEE και οι απόφοιτοι
τμημάτων μηχανικών από τα ΤΕΙ
είχαν μπει σε διελκυστίνδα για
το εύρος των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των δεύτερων Η
ίδια πρόθεση βεβαιώνεται σήμερα

και από το TEE Από την
άλλη πάντως στελέχη των υπό
κρίση τμημάτων που μίλησαν
χθες στην Κ δήλωσαν ότι είναι

αποθαρρυντικό ότι πέρασαν
τρία χρόνια για να οριστούν τα
κριτήρια αναγνώρισης των τμημάτων

ως πολυτεχνικά
Βεβαίως με βάση τα γνωστά

ποιοτικά δεδομένα των τμημάτων

εκτιμάται ότι από τα
19 περίπου τα μισά θα πάρουν
αντιστοιχία με τα τμήματα των
πολυτεχνείων της χώρας Η αντιστοιχία

θα ισχύει για το σύνολο
των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει

το πρόγραμμα σπουδών

επί του οποίου η επιτροπή
κρίνει την αντιστοιχία

Τμήματα ΑΕΙ με ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα

â Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και j
▼ Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Ψαχνά ▼
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Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και
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m
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Πάτρα
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Ηλεκτρονικών Συστημάτων θεσσαλονίκη
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Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Θεσσαλονίκη

é Μηχανικών Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκη

ί Μηχανολόγων Μηχανικών
Αιγάλεω Ηράκλειο Πάτρα Σέρρες

Περιβάλλοντος Ζάκυνθος Λάρισα

é Πολιτικών Μηχανικών
Αιγάλεω Πάτρα Σέρρες

J Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής Σέρρες Αιγάλεω

Ναυπηγών Αιγάλεω
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Το ΠΑΔΑ αναδεικνύει στο Αιγάλεω το Πάρκο Ελιάς ως μνημείο αστικού
φυσικού τοπίου και διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους
550 χιλ. ευρώ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως το 1ο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, αναδεικνύει
στο Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Πέτρου Ράλλη και Θηβών) το Πάρκο Ελιάς,
που κατέχει, ως μνημείο αστικού φυσικού τοπίου, έκτασης περίπου 8,1 στρεμμάτων και
διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα.

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής , μετά από την σύνταξη και
έγκριση υποδειγματικών μελετών αποκατάστασης και σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής, εγκρίθηκε σχετική χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείου» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 550 χιλ. ευρώ.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε τον Στάθη Σταθόπουλο, Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και τα στελέχη του για την συμβολή τους στην εν
λόγω έγκριση.

Φωτο: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, Σπυριδούλα Ντεμίρη, Εμπειρογνώμονας Πράσινου
Ταμείου, Μαρία Ζάβαλη, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΑΔΑ και καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης ΠΑΔΑ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου  εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του
ΠΑΔΑ και επικεντρώθηκε στην ξεχωριστή και μοναδική σημασία του έργου για την Δυτική Αττική
προσδίδοντας εύσημα για την πρωτοβουλία.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας στην περιοχή, η
ενδυνάμωση του πράσινου περιεχομένου του ΠΑΔΑ και η δημόσια επισκεψιμότητα των χώρων του.

Ακόμη, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου της
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα στο Πάρκο Ελιάς, με στόχο τη συστηματικότερη αποστράγγιση

https://www.esos.gr/arthra/80302/pada-anadeiknyei-sto-aigaleo-parko-elias-os-mnimeio-astikoy-fysikoy-topioy-kai-diasozei
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των υδάτων, την αξιοποίησή τους στη συντήρηση της πλούσιας χλωρίδας του περιβάλλοντος χώρου και
την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην λεκάνη απορροής του
Κηφισού.

Οι επιμέρους φυτεύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένων αρωματικών φυτών, θάμνων και μερικών επιπλέον
ελαιόδεντρων θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που είναι άλλο ένα
από τα ζητούμενα αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής.

Μία εμβληματική δράση του έργου είναι ακόμη η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού
Βυζαντινού Ναού Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων,  που βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη της ιστορικότητας της
περιοχής. Ο Βυζαντινός Ναός Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και
κατασκευάστηκε στην έκταση που τότε ανήκε στην ιστορική Αθηναϊκή οικογένεια Παλαιολόγων –
Μπενιζέλων.

Κεντρικό άξονα του έργου αποτελεί η ανάδειξη συγκεκριμένων στοιχείων του ιστορικού τοπίου της
Αττικής με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού χώρου υψηλού κύρους, καθώς και
την μετατροπή του σε Πράσινη – Μπλε Υποδομή[1]. Η αξιοποίηση και η επαναφορά χαρακτηριστικών
στοιχείων του ιστορικού Ελαιώνα της Αθήνας-Αττικής, θα αναδείξει το Πάρκο Ελιάς σε έναν πόλο
πρασίνου όχι μόνο για το ακαδημαϊκό οικοσύστημα, αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,
ενισχύοντας την έννοια του πράσινου πανεπιστημίου.

Το έργο θα διασφαλίσει ακόμη, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου
Ελαιώνα, και συγκεκριμένα μέσω της απευθείας σύνδεσης του Ιδρύματος με την εγγύς πεζογέφυρα επί
της Οδού Πέτρου Ράλλη, καθώς και της ασφαλούς όδευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) που
δυσκολεύονται αρκετά στην παρούσα κατάσταση.

Η προσέλκυση ενδιαφερομένων της ευρύτερης περιοχής και φοιτητών θα παράσχει την δυνατότητα για
την υλοποίηση προγραμμάτων υπαίθριας διδασκαλίας, μορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και
αναψυχή. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης κιοσκιών κατά μήκος των
επιμέρους πεζοδρόμων διέλευσης με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου του συνόλου των ακαδημαϊκών
Τμημάτων των 6 Σχολών του ΠΑΔΑ , την διεξαγωγή ανοικτών δραστηριοτήτων επαγγελματικού
προσανατολισμού, επιστημονικών και ακαδημαϊκών εκθέσεων, όπως και περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών
δράσεων εντός του χώρου του Πάρκου Ελιάς.

Η ανάπλαση του Πάρκου Ελιάς διασφαλίζει τη διάσωση ενός από τα πλέον σημαντικά μνημεία αστικού
φυσικού τοπίου του Λεκανοπεδίου Αθηνών, δημιουργώντας ένα νέο, σύγχρονο πόλο πρασίνου και
δραστηριοτήτων και συμβάλλοντας σε μια υψηλού επιπέδου συνολική εικόνα του χώρου του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
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Οι Πράσινες-Μπλε Υποδομές αποτελούν βασικό καινοτόμο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού στο επίπεδο
αστικών αναπλάσεων, και συμβάλουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος μικροκλίμακας των περιοχών στις
οποίες εγκαθίστανται.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Προτάσεις Κοσμητόρων ΣΔΟΕ για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας

Προτείνεται η διεξαγωγή πρότυπων μαθημάτων από καθηγητές Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε τάξεις
μαθητών, μέσα σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα με ταυτόχρονη παρακολούθηση από φοιτητές

Κατά την 3η Συνάντηση Κοσμητόρων Σχολών Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης,
συζητήθηκε το θέμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως αυτό
τίθεται στο Άρθρο 99 του νέου Νόμου 4957/2022. Οι υπογράφοντες Κοσμήτορες θα θέσουν υπ’
όψιν των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας καθώς και των διοικήσεων των Πανεπιστημίων,
τα κάτωθι συμπεράσματα:

Η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι σημαντική για τους αποφοίτους των Σχολών
Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης των ΑΕΙ της χώρας, δεδομένου ότι η σταδιοδρομία ως καθηγητές
της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί επιλογή αρκετών από αυτούς. Προφανώς, είναι σημαντική και για
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μέρος των Ειδικών προγραμμάτων
σπουδών που χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατά τον προηγούμενο Νόμο
(περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018) και δεν τα έχουν ολοκληρώσει. Συνεπώς, θα
πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την 31η.8.2027 (επί 5ετία από το 2022, το τελευταίο
ακαδημαϊκό έτος υλοποίησής τους), αντί της 31ης.8.2023 που προβλέπεται (Άρθρο 456).

Στην παρ.2 του Άρθρου 99 αναφέρεται ότι εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα στο
επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, το Α.Ε.Ι. συνεργάζεται με άλλο Α.Ε.Ι., στο οποίο λειτουργεί
Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής. Όμως είναι εμφανής η δυσκολία
υλοποίησης ενός ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας όταν δεν
υπάρχει δυνητικά συνεργαζόμενο ΑΕΙ με την ίδια έδρα ή ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει Τμήμα
στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής στο ίδιο ΑΕΙ αλλά με έδρα σε άλλη πόλη. Αν και
προβλέπεται έμμεσα η υιοθέτηση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (παρ. 4, περ. ζ), θα πρέπει αυτή
να επεκταθεί.

Υπάρχει συμφωνία με την τοποθέτηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τον διαχωρισμό της
γενικής παιδαγωγικής προσέγγισης με τις ειδικές διδακτικές των γνωστικών πεδίων. Για την επίτευξη
αυτού, προτείνεται κάθε ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας να
αποτελείται από ένα μέρος γενικής παιδαγωγικής προσέγγισης που θα υλοποιείται με την επιμέλεια
Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής και ένα μέρος ειδικών διδακτικών
των γνωστικών πεδίων που θα υλοποιείται με την επιμέλεια της αντίστοιχης Σχολής του γνωστικού
πεδίου.

Με βάση το παραπάνω σημείο, προτείνεται η Επιτροπή του Προγράμματος που προβλέπεται στην παρ. 6,
να αποτελείται και από μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο του γνωστικού πεδίου της Σχολής.

Στην παρ.5 περ. ββ, προβλέπεται έμμεσα «διδακτική και πρακτική άσκηση». Η υλοποίηση αυτής είναι
ιδιαίτερη δύσκολη, δεδομένου ότι ο αριθμός των φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών Διοικητικής και
Οικονομικής Επιστήμης είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε σχέση με άλλες Σχολές ενώ ο αριθμός των
εκπαιδευτικών Β/βάθμιας εκπαίδευσης των σχετικών κλάδων όπως και φυσικά ο αριθμός των ωρών
διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα μικρός. Προτείνεται η διεξαγωγή πρότυπων μαθημάτων από καθηγητές
Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε τάξεις μαθητών, μέσα σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα με ταυτόχρονη
παρακολούθηση από φοιτητές.

Τέλος, υπάρχει συμφωνία με την πρόταση των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών για
συνάντηση των Κοσμητόρων όλων των Σχολών, των οποίων οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
διαγωνισμούς για πρόσληψη Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βουτσινάς Βασίλειος, Παν. Πατρών
Ζαρωτιάδης Γρηγόριος, Α.Π.Θ.
Ηρειώτης Νικόλαος, Ε.Κ.Π.Α.
Καταραχιά Ανδρονίκη, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Κόλλιας Χρήστος, Παν. Θεσσαλίας
Λεκάκου Μαρία, Παν. Αιγαίου
Παπαδάκης Στυλιανός, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Σπυριδάκος Αθανάσιος, Παν. Δυτικής Αττικής
Σφακιανάκης Μιχαήλ, Παν. Πειραιώς
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Χρήστου Ευάγγελος, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Επάρκεια Διδασκαλίας Παιδαγωγικη Επάρκεια Πιστοποίηση Επάρκειας Συνάντηση Κοσμητόρων Σχολών
Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναδεικνύει το Πάρκο Ελιάς ως μνημείο
αστικού φυσικού τοπίου

Εγκρίθηκε
χρηματοδότηση από το
Πράσινο Ταμείου του

Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ύψους

550 χιλ ευρώ

Το
Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής ως το 1ο πράσινο
πανεπιστήμιο στην

Αττική αναδεικνύει στο Αιγάλεω
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου

Ελαιώνα Πέτρου Ράλλη και
Θηβών το Πάρκο Ελιάς που
κατέχει ως μνημείο αστικού
φυσικού τοπίου έκτασης
περίπου 8,1 στρεμμάτων και
διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό
του 14ου αιώνα

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης
του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης

Ε Καλδής μετά από την
σύνταξη και έγκριση υποδειγματικών

μελετών αποκατάστασης
και σε στενή συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Απικής εγκρίθηκε σχετική
χρηματοδότηση από το Πράσινο

Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ύψους 550 χιλ ευρώ

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής

Παναγιώτης Ε Καλδής
ευχαρίστησε τον Στάθη Σταθό
πουλο Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου κατ τα στελέχη του για
την συμβολή τους στην εν λόγω
έγκριση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου εξήρε την ταχεία ανάπτυξη

του ΠΑΔΑ και επικεντρώθηκε

στην ξεχωριστή και
μοναδική σημασίατου έργου για
την Δυτική Αττική προσδίδοντας
εύσημα για την πρωτοβουλία

Κεντρικός στόχος του έργου
είναι η διατήρηση και ο εμπλουτισμός

της βιοποικιλότητας στην
περιοχή η ενδυνάμωση του
πράσινου περιεχομένου του
ΠΑΔΑ και η δημόσια επισκε
ψιμότητα των χώρων του

Ακόμη το έργο αναμένεται να
συμβάλλει στην εξυγίανση του
περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης

Αρχαίου
Ελαιώνα στο Πάρκο Ελιάς με
στόχο τη συστηματικότερη αποστράγγιση

των υδάτων την αξιο
ποίησή τους στη συντήρηση της
πλούσιας χλωρίδας του περι

βάλλοντος χώρου και την αποφυγή

πλημμυρικών φαινομένων
στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
στην λεκάνη απορροής του Κηφισού

Οι επιμέρους φυτεύσεις
κατάλληλα προσαρμοσμένων
αρωματικών φυτών θάμνων και
μερικών επιπλέον ελαιόδεντρων

θα έχουν θετικό αντίκτυπο
και στην δέσμευση διοξειδίου
του άνθρακα που είναι άλλο ένα
από τα ζητούμενα αναχαίτισης
της κλιματικής αλλαγής

Μία εμβληματική δράση του
έργου είναι ακόμη η προστασία
συντήρηση και ανάδειξη του
ιστορικού Βυζαντινού Ναού
Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων που
βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα

χώρο της Πανεπιστημιούπολης

Αρχαίου
Ελαιώνα συμβάλλοντας στην
περαιτέρω ανάδειξη της ιστορικότητας

της περιοχής Ο Βυζαντινός

Ναός Αγίου Ιωάννη των
Μπενιζέλων χρονολογείται από
τον 14ο αιώνα και κατασκευάστηκε

στην έκταση που τότε
ανήκε στην ιστορική Αθηναϊκή
οικογένεια Παλαιολόγων
Μπενιζέλων

Κεντρικό άξονα του έργου
αποτελεί η ανάδειξη συγκεκριμένων

στοιχείων του ιστορικού
τοπίου της Αττικής με στόχο την
διαμόρφωση ενός σύγχρονου
πανεπιστημιακού χώρου
υψηλού κύρους καθώς και την
μετατροπή του σε Πράσινη
Μπλε Υποδομή[1 Η αξιοποίηση

και η επαναφορά χαρακτηριστικών

στοιχείων του ιστορικού
Ελαιώνα της Αθήνας-Ατπ

κής θα αναδείξει το Πάρκο
Ελιάς σε έναν πόλο πρασίνου
όχι μόνο για το ακαδημαϊκό
οικοσύστημα αλλά και για τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής

ενισχύοντας την έννοια
του πράσινου πανεπιστημίου

Το έργο θα διασφαλίσει
ακόμη τη διευκόλυνση της πρόσβασης

στην Πανεπιστημιούπολη

Αρχαίου Ελαιώνα
και συγκεκριμένα μέσω της απευθείας

σύνδεσης του Ιδρύματος
με την εγγύς πεζογέφυρα επί
της Οδού Πέτρου Ράλλη καθώς
και της ασφαλούς όδευσης Ατόμων

με Αναπηρία ΑμΕΑ που
δυσκολεύονται αρκετά στην παρούσα

κατάσταση

Η προσέλκυση ενδιαφερομένων
της ευρύτερης περιοχής

και φοιτητών θα παράσχει την
δυνατότητα για την υλοποίηση
προγραμμάτων υπαίθριας
διδασκαλίας μορφωτικών δράσεων

και εκδηλώσεων καθώς
και αναψυχή

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται
η δυνατότητα τοποθέτησης

κιοσκιών κατά μήκος των επιμέρους

πεζοδρόμων διέλευσης
με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου

του συνόλου των
ακαδημαϊκών Τμημάτων των 6
Σχολών του ΠΑΔΑ την διεξαγωγή

ανοικτών δραστηριοτήτων
επαγγελματικού προσανατολισμού

επιστημονικών και ακαδημαϊκών

εκθέσεων όπως και
περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών
δράσεων εντός του χώρου του
Πάρκου Ελιάς

Η ανάπλαση του Πάρκου Ελιάς
διασφαλίζει τη διάσωση ενός
οπό τα πλέον σημαντικά μνημεία
αστικού φυσικού τοπίου του
Λεκανοπεδίου Αθηνών δημιουργώντας

ένα νέο σύγχρονο
πόλο πρασίνου και δραστηριοτήτων

και συμβάλλοντας σε μια
υψηλού επιπέδου συνολική
εικόνα του χώρου του Πανεπιστήμιου

Δυτικής Αττικής

πηγή www.esos.gr
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Σε οικονομική "ασφυξία" τα Πανεπιστήμια λόγω
αυξημένου ενεργειακού κόστους

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Προς

την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως
τον Υφυπουργό Παιδείας κα Θρησκευμάτων, κ. Άγγελο Συρίγο
τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Το υπέρμετρα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος  έχει καταστήσει απέλπιδα την προσπάθεια των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να καλύψουν την δαπάνη από την καθορισμένη επιχορήγηση τους για
δαπάνες λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπέρογκων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
στις οικονομικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθορισμένης επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας, όπως
αναπροσαρμόστηκαν με την αριθ. 21360/ΓΔ2/24.02.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΦ46ΜΤΛΗ-ΑΚΜ) Υπουργική Απόφαση,
δεσμεύεται στην αρχή του οικονομικού έτους και αφορούν στις ανειλημμένες πολυετείς υποχρεώσεις των
Φορέων. Αν λάβουμε υπόψη μας την υπέρ ενίσχυση των κωδικών για την κάλυψη των υποχρεώσεων σε
ενέργεια, οι εναπομείνασες πιστώσεις για τη λοιπή λειτουργία των Φορέων έχουν περιοριστεί σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να απειλείται πλέον η εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και η επίτευξη του ακαδημαϊκού
σκοπού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη σας, αφενός τη μείωση που υπέστησαν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα των
Φορέων από το πρόγραμμα αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους και τη συμμετοχή τους στο Κοινό
Κεφάλαιο του ν.2469/1997, με διαχειρίστρια την Τράπεζα της Ελλάδος, και αφετέρου την κάλυψη του
μεγαλύτερου μέρους της μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού αποκλειστικά από τα
ταμειακά μας διαθέσιμα, θα πρέπει να υιοθετηθεί εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης της
εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους.

Με τιμή
Καθ. Παναγιώτης Ε. Καλδής
Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων

Σύνοδος Πρυτάνεων Νίκη Κεραμέως
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Το υψηλό ενεργειακό κόστος "πνίγει" τα Πανεπιστήμια
Μεγάλη είναι η δυσκολία των Πανεπιστημίων να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος της ενεργειακής
κατανάλωσης

Σημαντικά έχει επηρεαστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση από την ενεργειακή κρίση. Τα υπέρογκα ποσά
που καλούνται να πληρώσουν τα Πανεπιστήμια για την κάλυψη των οικονομικών τους
υποχρεώσεων, αφήνει τα "ταμεία" άδεια.

Σε αυτή την κατάσταση έχει συμβάλει και η γενική μείωση των χρημάτων που ήταν διαθέσιμα μετά
το πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, όπου οι σχολές καλούνται με ό,τι δύνανται να
καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, αλλά
και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια.

Ζητείται έτσι, μέσω επιστολής από τον καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και Προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων, να ληφθούν υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που
έχουν προκύψει και να βρεθούν λύσεις ικανές να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η επιστολή του Καθ. Παναγιώτη Ε. Καλδή,
Προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων
"Το υπέρμετρα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος έχει καταστήσει απέλπιδα την προσπάθεια των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να καλύψουν την δαπάνη από την καθορισμένη επιχορήγηση
τους για δαπάνες λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπέρογκων ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων στις οικονομικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθορισμένης επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας, όπως
αναπροσαρμόστηκαν με την αριθ. 21360/ΓΔ2/24.02.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΦ46ΜΤΛΗ-ΑΚΜ) Υπουργική Απόφαση,
δεσμεύεται στην αρχή του οικονομικού έτους και αφορούν στις ανειλημμένες πολυετείς υποχρεώσεις των
Φορέων. Αν λάβουμε υπόψη μας την υπέρ ενίσχυση των κωδικών για την κάλυψη των
υποχρεώσεων σε ενέργεια, οι εναπομείνασες πιστώσεις για τη λοιπή λειτουργία των Φορέων
έχουν περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απειλείται πλέον η εύρυθμη λειτουργία τους,
καθώς και η επίτευξη του ακαδημαϊκού σκοπού τους.

Λαμβάνοντας υπόψη σας, αφενός τη μείωση που υπέστησαν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα των
Φορέων από το πρόγραμμα αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους και τη συμμετοχή τους στο Κοινό
Κεφάλαιο του ν.2469/1997, με διαχειρίστρια την Τράπεζα της Ελλάδος, και αφετέρου την κάλυψη του
μεγαλύτερου μέρους της μισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού αποκλειστικά από τα
ταμειακά μας διαθέσιμα, θα πρέπει να υιοθετηθεί εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης της
εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους."

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/396752_synodos-prytaneon-ypsilo-energeiako-kostos-pnigei-ta-panepistimia
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Το ΠΑΔΑ αναδεικνύει στο Αιγάλεω το Πάρκο Ελιάς ως μνημείο αστικού
φυσικού τοπίου

Το ΠΑΔΑ αναδεικνύει στο Αιγάλεω το Πάρκο Ελιάς ως μνημείο αστικού φυσικού τοπίου και
διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως το 1ο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, αναδεικνύει
στο Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Πέτρου Ράλλη και Θηβών) το Πάρκο Ελιάς,
που κατέχει, ως μνημείο αστικού φυσικού τοπίου, έκτασης περίπου 8,1 στρεμμάτων και
διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα.

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, μετά από την σύνταξη και
έγκριση υποδειγματικών μελετών αποκατάστασης και σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής, εγκρίθηκε σχετική χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείου» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 550 χιλ. ευρώ.

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

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε τον Στάθη Σταθόπουλο, Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και τα στελέχη του για την συμβολή τους στην εν
λόγω έγκριση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και
επικεντρώθηκε στην ξεχωριστή και μοναδική σημασία του έργου για την Δυτική Αττική προσδίδοντας
εύσημα για την πρωτοβουλία.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας στην περιοχή, η
ενδυνάμωση του πράσινου περιεχομένου του ΠΑΔΑ και η δημόσια επισκεψιμότητα των χώρων του.

Ακόμη, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου της
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα στο Πάρκο Ελιάς, με στόχο τη συστηματικότερη αποστράγγιση
των υδάτων, την αξιοποίησή τους στη συντήρηση της πλούσιας χλωρίδας του περιβάλλοντος χώρου και
την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην λεκάνη απορροής του
Κηφισού.

Οι επιμέρους φυτεύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένων αρωματικών φυτών, θάμνων και μερικών επιπλέον

https://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%82/27560-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B9%CF%83


http://www.foititikanea.gr/

 Publication date: 18/10/2022 13:34

 Alexa ranking (Greece): 1084

 link

ελαιόδεντρων θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που είναι άλλο ένα
από τα ζητούμενα αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής.

Μία εμβληματική δράση του έργου είναι ακόμη η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού
Βυζαντινού Ναού Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων, που βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη της ιστορικότητας της
περιοχής. Ο Βυζαντινός Ναός Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και
κατασκευάστηκε στην έκταση που τότε ανήκε στην ιστορική Αθηναϊκή οικογένεια Παλαιολόγων –
Μπενιζέλων.

Κεντρικό άξονα του έργου αποτελεί η ανάδειξη συγκεκριμένων στοιχείων του ιστορικού τοπίου της
Αττικής με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού χώρου υψηλού κύρους, καθώς και
την μετατροπή του σε Πράσινη – Μπλε Υποδομή[1]. Η αξιοποίηση και η επαναφορά χαρακτηριστικών
στοιχείων του ιστορικού Ελαιώνα της Αθήνας-Αττικής, θα αναδείξει το Πάρκο Ελιάς σε έναν πόλο
πρασίνου όχι μόνο για το ακαδημαϊκό οικοσύστημα, αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,
ενισχύοντας την έννοια του πράσινου πανεπιστημίου.

Το έργο θα διασφαλίσει ακόμη, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου
Ελαιώνα, και συγκεκριμένα μέσω της απευθείας σύνδεσης του Ιδρύματος με την εγγύς πεζογέφυρα επί
της Οδού Πέτρου Ράλλη, καθώς και της ασφαλούς όδευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) που
δυσκολεύονται αρκετά στην παρούσα κατάσταση.

Η προσέλκυση ενδιαφερομένων της ευρύτερης περιοχής και φοιτητών θα παράσχει την δυνατότητα για
την υλοποίηση προγραμμάτων υπαίθριας διδασκαλίας, μορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και
αναψυχή. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης κιοσκιών κατά μήκος των
επιμέρους πεζοδρόμων διέλευσης με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου του συνόλου των ακαδημαϊκών
Τμημάτων των 6 Σχολών του ΠΑΔΑ, την διεξαγωγή ανοικτών δραστηριοτήτων επαγγελματικού
προσανατολισμού, επιστημονικών και ακαδημαϊκών εκθέσεων, όπως και περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών
δράσεων εντός του χώρου του Πάρκου Ελιάς.

Η ανάπλαση του Πάρκου Ελιάς διασφαλίζει τη διάσωση ενός από τα πλέον σημαντικά μνημεία αστικού
φυσικού τοπίου του Λεκανοπεδίου Αθηνών, δημιουργώντας ένα νέο, σύγχρονο πόλο πρασίνου και
δραστηριοτήτων και συμβάλλοντας σε μια υψηλού επιπέδου συνολική εικόνα του χώρου του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
Οι Πράσινες-Μπλε Υποδομές αποτελούν βασικό καινοτόμο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού στο επίπεδο
αστικών αναπλάσεων, και συμβάλουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος μικροκλίμακας των περιοχών
στις οποίες εγκαθίστανται.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

https://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%82/27560-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B9%CF%83
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Το ΠΑΔΑ αναδεικνύει στο Αιγάλεω το Πάρκο Ελιάς ως μνημείο αστικού
φυσικού τοπίου και διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό του 14ου αιώνα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως το 1ο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, αναδεικνύει στο
Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Πέτρου Ράλλη και Θηβών) το Πάρκο Ελιάς, που κατέχει,
ως μνημείο αστικού φυσικού τοπίου, έκτασης περίπου 8,1 στρεμμάτων και διασώζει ιστορικό βυζαντινό
ναό του 14ου αιώνα.

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, μετά από την σύνταξη και
έγκριση υποδειγματικών μελετών αποκατάστασης και σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής, εγκρίθηκε σχετική χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείου» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 550 χιλ. ευρώ.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε τον Στάθη Σταθόπουλο, Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και τα στελέχη του για την συμβολή τους στην εν
λόγω έγκριση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εξήρε την ταχεία ανάπτυξη του ΠΑΔΑ και
επικεντρώθηκε στην ξεχωριστή και μοναδική σημασία του έργου για την Δυτική Αττική προσδίδοντας
εύσημα για την πρωτοβουλία.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας στην περιοχή, η
ενδυνάμωση του πράσινου περιεχομένου του ΠΑΔΑ και η δημόσια επισκεψιμότητα των χώρων του.

Ακόμη, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου της
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα στο Πάρκο Ελιάς, με στόχο τη συστηματικότερη αποστράγγιση
των υδάτων, την αξιοποίησή τους στη συντήρηση της πλούσιας χλωρίδας του περιβάλλοντος χώρου και
την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην λεκάνη απορροής του
Κηφισού.

Οι επιμέρους φυτεύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένων αρωματικών φυτών, θάμνων και μερικών επιπλέον
ελαιόδεντρων θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στην δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που είναι άλλο ένα
από τα ζητούμενα αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής.

Μία εμβληματική δράση του έργου είναι ακόμη η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού
Βυζαντινού Ναού Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων, που βρίσκεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της
Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη της ιστορικότητας της
περιοχής. Ο Βυζαντινός Ναός Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και
κατασκευάστηκε στην έκταση που τότε ανήκε στην ιστορική Αθηναϊκή οικογένεια Παλαιολόγων –
Μπενιζέλων.

Κεντρικό άξονα του έργου αποτελεί η ανάδειξη συγκεκριμένων στοιχείων του ιστορικού τοπίου της
Αττικής με στόχο την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού χώρου υψηλού κύρους, καθώς και
την μετατροπή του σε Πράσινη – Μπλε Υποδομή[1]. Η αξιοποίηση και η επαναφορά χαρακτηριστικών
στοιχείων του ιστορικού Ελαιώνα της Αθήνας-Αττικής, θα αναδείξει το Πάρκο Ελιάς σε έναν πόλο
πρασίνου όχι μόνο για το ακαδημαϊκό οικοσύστημα, αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,
ενισχύοντας την έννοια του πράσινου πανεπιστημίου.

https://www.timesnews.gr/to-pada-anadeiknyei-sto-aigaleo-to-parko-elias-os-mnimeio-astikoy-fysikoy-topioy-kai-diasozei-istoriko-vyzantino-nao-toy-14oy-aiona/
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Το έργο θα διασφαλίσει ακόμη, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου
Ελαιώνα, και συγκεκριμένα μέσω της απευθείας σύνδεσης του Ιδρύματος με την εγγύς πεζογέφυρα επί
της Οδού Πέτρου Ράλλη, καθώς και της ασφαλούς όδευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) που
δυσκολεύονται αρκετά στην παρούσα κατάσταση.

Η προσέλκυση ενδιαφερομένων της ευρύτερης περιοχής και φοιτητών θα παράσχει την δυνατότητα για
την υλοποίηση προγραμμάτων υπαίθριας διδασκαλίας, μορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και
αναψυχή. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης κιοσκιών κατά μήκος των
επιμέρους πεζοδρόμων διέλευσης με σκοπό την ανάδειξη του περιεχομένου του συνόλου των ακαδημαϊκών
Τμημάτων των 6 Σχολών του ΠΑΔΑ, την διεξαγωγή ανοικτών δραστηριοτήτων επαγγελματικού
προσανατολισμού, επιστημονικών και ακαδημαϊκών εκθέσεων, όπως και περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών
δράσεων εντός του χώρου του Πάρκου Ελιάς.

Η ανάπλαση του Πάρκου Ελιάς διασφαλίζει τη διάσωση ενός από τα πλέον σημαντικά μνημεία αστικού
φυσικού τοπίου του Λεκανοπεδίου Αθηνών, δημιουργώντας ένα νέο, σύγχρονο πόλο πρασίνου και
δραστηριοτήτων και συμβάλλοντας σε μια υψηλού επιπέδου συνολική εικόνα του χώρου του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
Οι Πράσινες-Μπλε Υποδομές αποτελούν βασικό καινοτόμο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού στο επίπεδο
αστικών αναπλάσεων, και συμβάλουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος μικροκλίμακας των περιοχών
στις οποίες εγκαθίστανται.

Πηγή: dialogoi.uniwa.gr
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ΠΑΔΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών
Αθηνών

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την προαγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για την
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, υπέγραψαν ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), Ίριδα
Αντωνοπούλου.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς
άξονες την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή κατάλληλης
επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας - μεταξύ άλλων - στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν
ενδεικτικά σε:

Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου
συγκοινωνιακού έργου,
Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων,
Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και
τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου,
Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence - machine learning -
data mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα,
Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
που σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων - μελετών και
εφαρμογών που εκπονεί ο Οργανισμός.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ίρις Αντωνοπούλου δήλωσε:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη
διασύνδεση του Οργανισμού με τα Πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε.
Καλδής ευχαρίστησε την Ίριδα Αντωνοπούλου και αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού,
τις υποδομές και στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ. Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά
με τα σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την
υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά
και τις ανάγκες, του ΟΑΣΑ δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού
εγχειρήματος.   

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Η επίσημη τελετή Αδελφοποίησης των Δήμων Κω και Λάρισας στο Δημαρχείο
- Μνημόνιο συνεργασίας για την παγκόσμια προβολή και ανάδειξη των

Ιπποκρατικών αρχών και αξιών
Σε ειδική εκδήλωση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, το πρωί της Παρασκευής 21
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή αδελφοποίησης των Δήμων Κω και Λάρισας, στο
πλαίσιο ανάπτυξης της ιστορικής σχέσης των δύο πόλεων.

Με την αδελφοποίησή τους οι δύο Δήμοι, της Κω όπου γεννήθηκε και δίδαξε ο Ιπποκράτης και της
Λάρισας, πόλη η οποία τον φιλοξένησε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, στοχεύουν στην συνεργασία
για την παγκόσμια προβολή και ανάδειξη των Ιπποκρατικών αρχών και αξιών.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς και αντιπροσωπεία του Δήμου Κω, παρέστησαν την
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στην επίσημη τελετή αδελφοποίησης των δύο Δήμων, στο Δημαρχείο Λάρισας,
όπου υπεγράφη το Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης.

Στον ίδιο χώρο, υπεγράφη επίσης το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κω, του Νοσοκομείου Κω
και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στην Κω βρίσκεται αντιπροσωπεία του Δήμου Λάρισας, υπό τον Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη, στην
οποία συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας Δημήτριος Τάχος, ο
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Σάπκας, ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Οικονομίδης και ο ειδικός
συνεργάτης, επικεφαλής του Γραφείου Δημάρχου, Περικλής Καμάρης.

Δείτε παρακάτω την ομιλία του Δημάρχου Κω, φωτορεπορτάζ καθώς και το βίντεο από την εκδήλωση.

Η ομιλία του Δημάρχου Κω, Θεοδόση Νικηταρά:

Αγαπητοί φίλοι,

σας καλωσορίζουμε στην Κω, την πατρίδα του Πατέρα της Ιατρικής επιστήμης Ιπποκράτη.

Με την σημερινή τελετή αδελφοποίησης, συνεχίζουμε την συνεργασία που ξεκινήσαμε.

Στον τόπο που γεννήθηκαν, καταγράφηκαν και αναδείχτηκαν οι Ιπποκρατικές ιδέες.

Οι ανθρωπιστικές αξίες με την παγκόσμια απήχηση.

Με την αδελφοποίηση των Δήμων μας δίνουμε συνέχεια και περιεχόμενο στην ιστορική σχέση των πόλεων
μας.

Της Κω, της γενέτειρας του Ιπποκράτη και της Λάρισας, της πόλης που τον φιλοξένησε στα ύστερα
χρόνια της ζωής του.

Σήμερα εκπληρώνουμε το καθήκον που αναλάβαμε, την υποχρέωση ολοκλήρωσης μιας προσπάθειας που
ξεκίνησε το μακρινό 1978.

Ο Δήμος Κω ακολουθεί πολιτική εξωστρέφειας.

Για την ανάδειξη της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας, των Ιπποκρατικών αρχών και αξιών, σε όλο τον κόσμο.

Αξιοποιεί κάθε δυνατότητα ανάδειξης και προβολής της Ιπποκρατικής ταυτότητας του νησιού μας.

Για την προώθηση αυτών των στόχων, πρωτίστως αξιοποιούμε τις δυνατότητες σύναψης σχέσεων με τον
ιατρικό κόσμο, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τόπους που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

Σε όλες αυτές τις δράσεις, πολύτιμη είναι η συμμετοχή του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω
καθώς και του Παγκοσμίου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών.

Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και οι προσδοκίες μας, βρίσκουν
αποδοχή.

Μέσα από την αδελφοποίηση των δύο Δήμων, Κω και Λάρισας, που σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος
της ζωής του Ιπποκράτη, μπορούμε να διαμορφώσουμε κοινό πλαίσιο δράσεων που δίνουν νέα δυναμική
στους στόχους μας.
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Η συνεργασία μας αποκτά περιεχόμενο, μέσα από πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ανταλλαγών που
αγκαλιάζουν οι κοινωνίες μας, στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, των παραδόσεων, της
εκπαίδευσης, του αθλητισμού.

Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε συνοδοιπόροι.

Συνδετικός κρίκος, η προάσπιση και ανάδειξη των Ιπποκρατικών Αρχών και Ιδεών.

Να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορεί να πορευτεί υπηρετώντας υψηλά ιδανικά σε όφελος του ανθρώπου.

Με αρχές και αξίες που δεν υποτάσσονται σε σκοπιμότητες ή στην τεχνολογική εξέλιξη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς οι Κώοι, φέρουμε ιστορική ευθύνη και υποχρέωση.

Ως δημοτική αρχή θέσαμε εξαρχής τον μεγάλο στόχο εξωστρέφειας και επανασύστασης της Κω στο
σύγχρονο κόσμο.

Όχι απλά ως κοσμοπολίτικου τουριστικού προορισμού αλλά ως τόπο με μακρά ιστορία και πολιτισμό.

Που εκπέμπει αρχές και αξίες.

Με αυτά τα δεδομένα, με συνδυασμένες ενέργειες και συνεργασίες, καθιστούμε την Κω επίκεντρο
ενδιαφέροντος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για
έναν άλλο τρόπο ζωής.

Στόχος που συνδέεται με την τοπική οικονομία.

Σε μια δημιουργική σχέση ιστορίας, πολιτισμού, φυσικού περιβάλλοντος και οικονομίας του τουρισμού.

Σήμερα, το νησί μας είναι επώνυμος προορισμός, με δεκάδες χιλιάδες τουριστικές κλίνες, με ενάμιση
εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως.

Δημιουργεί οικονομικές αξίες και νέες θέσεις εργασίας.

Ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο με μνημεία σε κάθε βήμα, νησί του ποδηλάτου και του θαλάσσιου τουρισμού,
της γαστρονομίας, της χαλάρωσης και των σπορ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Κως έχει αυξήσει τον πληθυσμό της σε ποσοστό περίπου 40% τα τελευταία 40
χρόνια και πάνω από 10% την τελευταία δεκαετία.

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του νησιού μας, ως σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών από την
αρχαιότητα, επιβεβαιώνεται στην εποχή μας.

Είμαστε μια ανοιχτή, προοδευτική κοινωνία, με δυνατότητες και όραμα.

Ίσως δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε τα τελευταία 40 χρόνια, ως τον χρυσό αιώνα της σύγχρονης
Κω.

Που από αγροτική κοινωνία και πατρίδα μεταναστών, εξελίχτηκε σε σύγχρονο κοσμοπολίτικο τουριστικό
προορισμό.

Βέβαια αυτού του είδους η ανάπτυξη έχει σημαντικές παρενέργειες, στο περιβάλλον και στην κοινωνία
μας που μας φέρνουν αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους βρισκόμαστε σήμερα σε σημείο αιχμής.

Στην ανάγκη βιώσιμης λειτουργίας της οικονομίας του νησιού μας από τη μια και από την άλλη στην
επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του νησιού μας.

Η επανασύσταση της Κω στο σύγχρονο κόσμο και η εξωστρέφεια του νησιού μας ως τουριστικού
προορισμού, αποτελεί ανάγκη και μόνιμο στοίχημα.

Για το Δήμο και τις επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία στο σύνολο της.

Για αυτό αναλάβαμε πρωτοβουλίες ακόμη και σε θέματα που δεν είναι αρμοδιότητα μας, όπως ο τομέας
υγείας.
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Για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου.

Με την παραχώρηση του ακινήτου μας η Πολιτεία δεσμεύτηκε.

Για αυτό ενισχύουμε με μέχρι 450 € μηνιαίως τη στέγαση μέχρι 14 ιατρών και 5 νοσηλευτών.

Είμαστε περήφανοι για αυτό.

Αντίθετα, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του νοσοκομείου.

Διεκδικούμε λύσεις και δεν θα πάψουμε να το κάνουμε.

Η Πολιτεία έχει ευθύνη να βρει τους τρόπους που θα στηρίξουν τη λειτουργία του.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς καταβάλλουμε την δική μας προσπάθεια.

Συνεργαζόμαστε με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την “υιοθεσία” και στήριξη του
νοσοκομείου μας.

Με κάθε δόκιμο τρόπο η Ιπποκρατική Κως βγαίνει από το περιθώριο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Για αυτό ξεκινήσαμε συνεργασία με δύο μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Με προοπτική να προσδώσουμε νέα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της Κω.

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η λειτουργία του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω και
αναπτύσσουμε σχέσεις με Ιατρικές Σχολές, Συλλόγους και προσωπικότητες του ιατρικού χώρου, από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αυτές οι δράσεις εντάσσονται στον ίδιο σχεδιασμό.

Εξωστρέφεια, ενίσχυση των υποδομών, αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Έτσι μπορεί να αναδειχθούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, να αναπτυχθούν νέοι τομείς, όπως ο τουρισμός
υγείας.

Πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στόχο της Πολιτείας και να συνδυαστεί με εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, όπως ποδηλατικό, γαστρονομικό κλπ.

Αναφερόμενος στο νησί μας, πιστεύω πως έχει όλα τα πλεονεκτήματα να προχωρήσει σε μια τέτοια
προοπτική.

Για εμάς, ο τουρισμός υγείας έρχεται να συμπληρώσει την Ιπποκρατική ταυτότητα της Κω.

Συνδέεται άρρηκτα με την ιπποκρατική φιλοσοφία ολιστικής αντιμετώπισης του ανθρώπου.

Σίγουρα σημαίνει νέο Νοσοκομείο, ίσως κίνητρα για δημιουργία κλινικών αποκατάστασης, ευεξίας,
γηριατρικής φροντίδας, σε συνδυασμό με τουριστικές υπηρεσίες.

Το νησί μας διαθέτει ποιοτικές τουριστικές υποδομές που πρέπει να αξιοποιηθούν και σε άλλες
δραστηριότητες, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

η σύγχρονη Κως τιμά την ιστορία και τον μεγάλο πρόγονό της.

Ο Ιπποκράτης όρισε ως βασική αρχή το σεβασμό στον άνθρωπο.

Έδωσε νόημα στον βίο του, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως ενιαία ψυχοσωματική ενότητα.

Εδραιώνοντας ταυτόχρονα τις βασικές αρχές της σύγχρονης Βιοηθικής και Ιατρικής Δεοντολογίας.

Όλα αυτά αποτελούν για εμάς πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο.

Η οικουμενικότητα των Ιπποκρατικών ιδεών συμβάλλει στο στόχο μας.

Είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
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Σημεία από την ομιλία του Δημάρχου Λάρισας Απόστολου Καλογιάννη, στη σημερινή τελετή
Αδελφοποίησης των Δήμων Κω & Λάρισας:

Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε στο όμορφο νησί σας, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της
αδελφοποίηση των Δήμων μας.

Επισημοποιούμε μια σχέση μεταξύ Κω και Λάρισας, Λάρισας και Κω που ξεκινάει εδώ και πολλούς αιώνες,
με σημείο σύνδεσης τον Ιπποκράτη.

Τον θεμελιωτή της σύγχρονης Ιατρικής, ο οποίος γεννήθηκε εδώ, στην Κω, ενώ έζησε για αρκετά χρόνια
και άσκησε την Ιατρική στη Λάρισα, όπου και πέθανε.

Είναι αλήθεια ότι είναι βαριά αυτή η κληρονομιά για το νησί σας και την πόλη μας.

Εδώ στη γενέτειρα του Ιπποκράτη, ολοκληρώνουμε αυτό που ξεκίνησε πριν αρκετούς μήνες,
επισημοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Λάρισας και σήμερα
επισφραγίζεται στο φιλόξενο νησί σας.

Η Λάρισα, τα τελευταία χρόνια, ενώνοντας δυνάμεις, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, για να αναδείξει τη
σχέση της με τον Ιπποκράτη. Απότοκο και φυσική συνέπεια αυτής της σημαντικής προσπάθειας είναι και η
αδελφοποίηση της Λάρισας με το όμορφο νησί σας, την Κω.

Στην πόλη μας οι φορείς της, ο Δήμος Λαρισαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Ιατρικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου που έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ο Ιατρικός Σύλλογος της Λάρισας και ο
Σύλλογος «ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» συνεργάζονται μεθοδικά και αποτελεσματικά για αυτό το σκοπό.

Εδώ και επτά χρόνια, κάθε Σεπτέμβριο στην Λάρισα, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, με εκδηλώσεις
υψηλού επιπέδου και διάφορες δράσεις, τιμάται αυτή η στενή σχέση του Ιπποκράτη με την περιοχή

Στην εξέλιξη και στην πορεία αυτής της προσπάθειας συναντήσαμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το
Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα της Κω και το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και άλλους φορείς
και φίλους που συγκινούνται από την Ιπποκρατική ιδέα.

Συγκινούνται από το πλαίσιο που έθεσε πριν αρκετούς αιώνες ο Ιπποκράτης για την ορθολογική ιατρική,
της ηθικοδεοντολογικές αρχές και τις ουμανιστικές αξίες στην άσκηση της ιατρικής.

Ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής. Κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα
μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες της εποχής.

Εισήγαγε τη φιλοσοφία στην ιατρική έρευνα. Περιέγραψε τις φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών που
χρησιμοποίησε.

Μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ιπποκρατικής σκέψης, η οποία αποτυπώθηκε στον περίφημο Ορκο του,
είναι η ενσωμάτωση της ιατρικής ηθικής και του ανθρωπισμού στην άσκηση της ιατρικής επιστήμης.
Στην ουσία ο Ιπποκράτης είναι αυτός που πάντρεψε την φιλοσοφία με την επιστήμη.

Κυρίες και κύριοι

Η αδελφοποίηση αυτή υλοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λάρισα εντείνει την προσπάθειά της
να αναδείξει περαιτέρω τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως η κεντροβαρής της θέση της στον
άξονα Βορά – Νότου, πάνω στα δίκτυα μεταφορών – συγκοινωνιών, ο μητροπολιτικός της χαρακτήρας σε
επίπεδο Κεντρικής Ελλάδας, η θέση της στην καρδιά του Θεσσαλικό κάμπου, οι αξιοπρόσεκτες αντοχές
της τοπικής οικονομίας και βεβαίως ο δυναμισμός των ανθρώπων της.

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η Λάρισα μπορεί να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο το ρόλο της ως
ιδιαίτερα σημαντικού περιφερειακού πόλου ανάπτυξης της χώρας.

Για την ώρα, όμως μπορούμε με σιγουριά ότι η Λάρισα αποτελεί ισχυρό κέντρο παροχής υπηρεσιών Υγειας.
Και αυτό γιατί δίπλά στις ισχυρές δομές του Ιατρικού τμήματος και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
της Λάρισας, έχουν αναπτυχθεί ιδιωτικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, υψηλού επιπέδου, οι οποίες
συνεχώς μεγεθύνονται, αφού πλέον απευθύνονται ότι στα στενά γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας και της
Κεντρικής Ελλάδας αλλά σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, στην πόλη της Λάρισας, υλοποιείται τα τελευταία 6 χρόνια περίπου ένα μεγάλο πρόγραμμα
αστικών αναπλάσεων, με κεντρικό άξονα την βιώσιμη αστική κινητικότητα.
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Προσπαθούμε επίσης να αναδείξουμε την πλούσια ιστορία της περιοχής, έχοντας επίκεντρο το
εμβληματικό Α’ αρχαίο θέατρο της πόλης, από τα λίγα αρχαία θέατρα που βρίσκονται μέσα σε αστικό
ιστό.

Επιχειρούμε σημαντικά βήματα στον τομέα της εξωστρέφειας, με συνεργασίες με διεθνείς φορείς και
οργανισμούς, σε διάφορες κατευθύνσεις.

Ως δημοτική αρχή πιστεύουμε πάρα πολύ στην αναγκαιότητα των συνεργασιών, στην εξωστρέφεια του
Δήμου και της πόλης. Και θεωρώ πως έχουμε κατακτήσει ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασιών ως Δήμος.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αδελφοποίηση μας.

Χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια, πέραν από την αδελφοποίηση των Δήμων μας, οδηγεί σε ευρύτερες
συνεργασίες, όπως η συνεργασία του νησιού με το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα από
τα καλύτερα στην χώρα, με εξαίρετους καθηγητές και υψηλού επιπέδου επιστήμονες και Ανθρώπους.

Είμαι βέβαιος ότι με την φροντίδα όλων μας αυτή η συνεργασία θα αποβεί προς όφελος και των δυο
Δήμων και των πολιτών.

Είναι μεγάλη χαρά για μένα, ότι σ΄ αυτή τη προσπάθεια συναντήθηκα με εξαίρετους συναδέλφους στην
Αυτοδιοίκηση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον δήμαρχο της Κω, τον αγαπητό Θεοδόση Νικηταρά και
όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της αδελφοποίησης Ευχαριστώ επίσης τις
διοικήσεις του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω για την συνεργασία που έχουμε αναπτύξει.

Εχουμε δρόμο να διανύσουμε μπροστά μας και είμαι σίγουρος ότι αυτή την ώρα θέτουμε τα θεμέλια μιας
στενής συνεργασίας που θέτει στο επίκεντρο της τον Ιπποκράτη και την Ιπποκρατική ιδέα.

Tο rodiaki.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να
εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς
εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Παρακαλούμε πολύ, τηρείτε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς έναντι των υπολοίπων σχολιαστών και
προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Τα σχόλια με ύβρεις αποδημοσιεύονται αυτόματα. Επίσης, όποια σχόλια είναι συκοφαντικά ή υβριστικά θα
διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα προκαλούν ή υβρίζουν άλλους
σχολιαστές θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς άξονες
την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης,
στοχεύοντας -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

– Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου συγκοινωνιακού
έργου.

– Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων.

– Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις
υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου.

– Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence – machine learning – data
mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα.

– Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και εφαρμογών που
εκπονεί ο Οργανισμός.

Σε δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ίριδα Αντωνοπούλου τονίζει:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη
διασύνδεση του Οργανισμού με τα πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».

Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε.
Καλδής, αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις υποδομές και στις δυνατότητες του
Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ.

Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα
των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο
πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις ανάγκες του ΟΑΣΑ,
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού εγχειρήματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η διευθύνουσα σύμβουλος του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς άξονες
την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης,
στοχεύοντας -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν σε:

Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου
συγκοινωνιακού έργου.
Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων.
Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και
τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου.
Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence – machine learning –
data mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα.
Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
που σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και
εφαρμογών που εκπονεί ο Οργανισμός.

Σε δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ίριδα Αντωνοπούλου τονίζει:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη
διασύνδεση του Οργανισμού με τα πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».
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Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,
αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις υποδομές και στις δυνατότητες του
Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ.
Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα
των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο
πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις ανάγκες του ΟΑΣΑ,
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού εγχειρήματος.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν τη Δευτέρα 17.10.2022 ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η Διευθύνουσα
Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κα Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς
άξονες την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής
γνώσης, στοχεύοντας – μεταξύ άλλων – στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν
ενδεικτικά σε:

Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου συγκοινωνιακού
έργου,

Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων,

Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις
υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου,

Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence – machine learning – data
mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα,

Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και εφαρμογών που
εκπονεί ο Οργανισμός.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, κα Ίριδα Αντωνοπούλου δήλωσε:
«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη
διασύνδεση του Οργανισμού με τα Πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
ευχαρίστησε την κα Ίριδα Αντωνοπούλου και αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις
υποδομές και στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών
κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ. Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις
σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή
του ως το πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις
ανάγκες, του ΟΑΣΑ δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού
εγχειρήματος.
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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν τη Δευτέρα 17.10.2022 ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η Διευθύνουσα
Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κα Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούςάξονες
την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης,
στοχεύοντας – μεταξύ άλλων – στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ θα
συνεργαστούν ενδεικτικάσε:

• Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου συγκοινωνιακού
έργου,

• Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων,

• Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις
υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου,

• Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών
(artificial intelligence – machinelearning – data mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα,

• Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και εφαρμογών που
εκπονεί ο Οργανισμός.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, κα ΊριδαΑντωνοπούλου δήλωσε:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών
μεπανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη
διασύνδεση του Οργανισμού με τα Πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού». 

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
ευχαρίστησε την κα Ίριδα Αντωνοπούλου και αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις
υποδομές και στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών
κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ. Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με
τιςσύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την
υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά
και τις ανάγκες, του ΟΑΣΑ δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού
εγχειρήματος.   
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ΟΑΣΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Στόχος, πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική
συνεργασία, με ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας
και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας υπέγραψαν ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η διευθύνουσα σύμβουλος του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς
άξονες την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής
γνώσης, στοχεύοντας -μεταξύ άλλων- στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Τα πεδία συνεργασίας

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν σε:

– Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου συγκοινωνιακού
έργου.

Διαβάστε επίσης: ΟΑΣΑ: Ευφυές πρόγραμμα διαλόγου με τον επιβάτη μέσω chatbot

– Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων.

– Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις
υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου.

– Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence – machine learning – data
mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα.

– Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που
σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και εφαρμογών που
εκπονεί ο Οργανισμός.

Διαβάστε επίσης: ΔΕΘ: Εφαρμογές «Επαυξημένης Πραγματικότητας» στο περίπτερο του ΟΑΣΑ

«Σημαντικό βήμα»

Σε δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ίριδα Αντωνοπούλου τονίζει:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής που επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα για τη στενότερη διασύνδεση του Οργανισμού με τα πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη
διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».

Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,
 αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις υποδομές και στις δυνατότητες του
Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ.
Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα
των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο
πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις ανάγκες του ΟΑΣΑ,
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού εγχειρήματος.

Ακολουθήστε τον

στο Google News  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κόσμος
Ντράγκι: Οι ηγέτες της ΕΕ αποχαιρετούν τον

σούπερ Μάριο του «ό, τι χρειαστεί» – Το μήνυμα
Μητσοτάκη

https://www.ot.gr/2022/10/21/epikairothta/oasa-mnimonio-synergasias-me-to-panepistimio-dytikis-attikis/


http://www.euro2day.gr/

 Publication date: 21/10/2022 14:56

 Alexa ranking (Greece): 222

 link

Συνεργασία ΟΑΣΑ και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Η συμφωνία στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με σκοπό τη βελτίωση των συγκοινωνιακών
υπηρεσιών. Τι προβλέπει το μνημόνιο.

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν τη Δευτέρα 17.10.2022 ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η Διευθύνουσα
Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κα Ίριδα Αντωνοπούλου. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση το μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με
βασικούς άξονες την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή
επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας - μεταξύ άλλων - στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του
Ομίλου ΟΑΣΑ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν ενδεικτικά σε: Ανάπτυξη
προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση εφαρμογών με
στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον σχεδιασμό ψηφιακών
εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου συγκοινωνιακού έργου, Ανάπτυξη
εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού
των φορέων, Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη
λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου, Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων
τεχνολογιών (artificial intelligence - machine learning - data mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά
δεδομένα, Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών που σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων - μελετών και
εφαρμογών που εκπονεί ο Οργανισμός. Σχολιάζοντας την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, κα Ίριδα Αντωνοπούλου
δήλωσε: «Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής που επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα για τη στενότερη διασύνδεση του Οργανισμού με τα Πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη
διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού». Από την πλευρά
του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε την
κα Ίριδα Αντωνοπούλου και αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού , στις υποδομές και
στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών κοινού
ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ. Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες
εξελίξεις στα αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή του ως το
πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις ανάγκες, του
ΟΑΣΑ δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού εγχειρήματος.
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Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και ΟΑΣΑ

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν τη Δευτέρα 17.10.2022 ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής και η Διευθύνουσα
Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κα Ίριδα Αντωνοπούλου.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί σε μια πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με βασικούς
άξονες την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικής
γνώσης, στοχεύοντας – μεταξύ άλλων – στη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ θα συνεργαστούν
ενδεικτικά σε:

Ανάπτυξη προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την υλοποίηση
εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον
σχεδιασμό ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου
συγκοινωνιακού έργου,
Ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου όγκου δεδομένων προς ενίσχυση του ψηφιακού
μετασχηματισμού των φορέων,
Δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία και
τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου,
Ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών (artificial intelligence – machine learning –
data mining), αξιοποιώντας διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα,
Αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
που σχεδιάζει και υλοποιεί το Πανεπιστήμιο, καθώς και των προγραμμάτων – μελετών και
εφαρμογών που εκπονεί ο Οργανισμός.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ, κα Ίριδα Αντωνοπούλου δήλωσε:

«Ο ΟΑΣΑ σταθερά αναπτύσσει διευρυμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με
πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η ανταλλαγή δεδομένων και επιστημονικής γνώσης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη στενότερη
διασύνδεση του Οργανισμού με τα Πανεπιστήμια της χώρας, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των
υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ προς όφελος του επιβατικού κοινού».

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
ευχαρίστησε την κα Ίριδα Αντωνοπούλου και αναφέρθηκε στην εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, στις
υποδομές και στις δυνατότητες του Ιδρύματος για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών
κοινού ενδιαφέροντος με τον ΟΑΣΑ.

Οι καινοτόμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στα αντικείμενα
των επιστημών που θεραπεύει το ΠΑΔΑ, αλλά και με την υπόστασή του ως το πρώτο πράσινο
πανεπιστήμιο στην Αττική, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, αλλά και τις ανάγκες, του ΟΑΣΑ
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησης του συνεργατικού εγχειρήματος.

Tags:ΟΑΣΑΟΣΥΣΤΑΣΥΙΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΔΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστημίου Πατρών
Μνημόνιο Συνεργασίας για κοινές επιστημονικές δράσεις υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Μνημόνιο εκ μέρους του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής υπέγραψε ο  Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,  και εκ μέρους του
Πανεπιστημίου Πατρών ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας.

Το Μνημόνιο αφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων, ώστε να αξιοποιήσουν την
τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους τους,
προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις προς αμοιβαίο όφελος των δύο
ιδρυμάτων.

Μεταξύ άλλων το μνημόνιο συνεργασίας δίνει έμφαση στον σχεδιασμό ή  τη δημιουργία κοινών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint degrees), στη δημιουργία ερευνητικών συνεργειών με
συνεπιβλέψεις εργασιών και διδακτορικών διατριβών, τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και
εργαστηρίων των δύο Ιδρυμάτων, τις αμοιβαίες ανταλλαγές και επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών) αλλά και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και
υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της
επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.

Προβλέπει επίσης την από κοινού οργάνωση επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως
συνέδρια ημερίδες και τη στήριξη στην από κοινού δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Για το εν λόγω μνημόνιο συνέβαλαν από το ΠΑΔΑ ο Καθηγητής Αντώνιος Μπόγρης  του τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και από την Πανεπιστήμιο  Πατρών ο Καθηγητής Κυριάκος
Βλάχος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστήμιο Πατρών

https://www.esos.gr/arthra/80429/pada-mnimonio-synergasias-me-panepistimioy-patron
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Η “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου υποδέχεται
τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «το τρίτο κουδούνι» στο δημοτικό θέατρο Μελίνα
Μερκούρη για την παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
20:30 με ελεύθερη είσοδο.

Η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «το τρίτο κουδούνι» ανεβάζει την παράσταση
«Λυσιστράτη» σε μετάφραση Κώστα Γεωργουσόπουλου και σκηνοθεσία του ηθοποιού, σκηνοθέτη και
υπεύθυνου της θεατρικής ομάδας του ΠΑΔΑ, Παναγιώτη Σπηλιόπουλου. Η θεατρική ομάδα «το τρίτο
κουδούνι» έχει δημιουργηθεί το 2004, έχοντας έκτοτε ανεβάσει πληθώρα σημαντικών έργων ενώ έχει
πάρει μέρος σε Διεθνείς Πανεπιστημιάδες όπως του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας
Ολυμπίας και πολλών άλλων. Φέτος, μετά τον covid και ενώ ένας πόλεμος μαίνεται στη γειτονιά μας, η
ομάδα παρουσιάζει το αντιπολεμικό έργο του Αριστοφάνη, «Λυσιστράτη»

Λίγα λόγια για το έργο

Η Λυσιστράτη είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που γράφτηκε και διδάχθηκε το 411 π.Χ. Θεωρείται ένα από
τα παλαιότερα και χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα. Η υπόθεση έχει να κάνει με τη σεξουαλική
απεργία που κηρύσσουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης με την καθοδήγηση της Αθηναίας
Λυσιστράτης, προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό
πόλεμο.

Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Λυσιστράτη: Σπύρος Ντζουροπάνος
Κλεονίκη: Φιλοξένη Κυριακή Λασκαρίδου
Μυρρίνη: Ελένη Αραούζου
Λαμπιτώ: Αθηνά Ξενιού
Πρόβουλος: Πέταρ Σιμεόνοβ
Κινησίας: Αντώνης Μπουντούρης
Κήρυκας Λακαιδεμονίων: Δημήτρης Πάνος
Λάκωνες: Σωτήρης Γαλαίος – Δημήτρης Πάνος
Αθηναίοι: Μιχάλης Γλάρος – Άγγελος Πρέντι
Δούλα Λυσιστράτης: Ευαγγελία Μαρνέρη
Βοιωτή: Τζωρτζίνα Χαλκιαδάκη
Κορίνθια: Ιωάννα Δημακοπούλου
Συμφιλίωση: Ελίνα Μπατή

Χορός Γερόντων: Ιωάννης Αποστολάκης, Νικόλαος Αλκιβιάδης Καψάλης, Σωτήρης Γαλαίος, Άγγελος
Πρέντι, Δημήτρης Πάνος, Αντώνης Σαββάκης, Αντώνης Μπουντούρης, Μιχάλης Γλάρος

Χορός Γυναικών: Άννα Μαρία Αυγουστάτου, Χριστίνα Ριζάκη, Άννα Ξηρουχάκη, Νικολέττα Βερονίκη,
Χριστίνα Μυρτάϊ, Φανή Πολυξένη Κούτρα, Ελίνα Μπατή, Ευαγγελία Μαρνέρη, Δέσποινα Μαλλούση, Ιωάννα
Δημακοπούλου, Έλενα Καπετανάκη, Τζωρτζίνα Χαλκιαδάκη

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία/κοστούμια: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος
Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος
Χορός κίνηση/επιλογή μουσικής: Βίκυ Βασιλοπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη: Πέταρ Σιμεόνοβ, Άννα Μαρία Αυγουστάτου

Μια ιδιαίτερη πολύ-επίπεδη και επίκαιρη όσο ποτέ παράσταση που θα κάνει τους θεατές να σκεφτούν τα
πράγματα (και) αλλιώς.
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https://www.agiosdimitriosnews.gr/

 Publication date: 25/10/2022 20:59

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

https://www.agiosdimitriosnews.gr/%ce%b7-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae/


1. ΟΑΣΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΔΑ

Μέσο: . . . . . . . . .COM_TODAY
Ημ. Έκδοσης: . . .25/10/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/10/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 3

ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΟΑΣΑ Μνημόνιο συνεργασίας
με το ΠΑΔΑ
Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών

Αθηνών ΟΑΣΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ
που αποσκοπεί σε μια τεχνολογική συνεργασία με βασικούς άξονες την ενίσχυση

της ερευνητικής δραστηριότητας στοχεύοντας στη βελτίωση των συγκοινωνιακών
υπηρεσιών του Ομίλου Ο ΟΑΣΑ προχωρά στην ψηφιακή εποχή προς όφελος
του επιβάτη με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών καθώς και

προηγμένα προγράμματα θα βελτιώσουν καθημερινές λειτουργίες με στόχο την

καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη Για την επίτευξη των
στόχων αυτών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ΟΑΣΑ θα

συνεργαστούν ενδεικτικά α στην ανάπτυξη προγραμμάτων
σε αντικείμενα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας
την υλοποίηση εφαρμογών με στόχευση τον περιορισμό
κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το σχεδιασμό

ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και την πρόβλεψη του απαιτούμενου
συγκοινωνιακού έργου β στην ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του μεγάλου
όγκου δεδομένων γ στη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αξιοποίησης δεδομένων

που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του

πανεπιστημίου δ στην ανάδειξη της συμβολής νέων καινοτόμων τεχνολογιών
ε στην αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών που σχεδιάζει και υλοποιεί το πανεπιστήμιο καθώς
και των προγραμμάτων μελετών και εφαρμογών που εκπονεί ο Οργανισμός
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής..Στρατηγική Marketing με μέσα Κοινωνικής
Δικτύ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)ωσης

Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της χρήσης των Social Media στη προβολή μιας
επιχείρησης, την αύξηση των πωλήσεων, την προσέλκυση πελατών, την αύξηση της επισκεψιμότητας του
site αλλά και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διάδοση της πληροφορίας.

Διατίθεται δωρεάν για τους ωφελούμενους της Δράσης της Δ.ΥΠ.Α “Προγράμματα αναβάθμισης
δεξιοτήτων  και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές  και πράσινες
δεξιότητες”

Διάρκεια: 200 ΩΡΕΣ. 4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ασύγχρονη εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως διαλέξεις, Δια ζώσης μαθήματα

Πληροφορίες: ιστοσελίδα: ttps://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa

http://www.fonipeiraioton.gr/%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-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7/
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικού καταστήματος
Πρόγραμμα για ανέργους

Το πρόγραμμα στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν χρήσιμες ψηφιακές δεξιότητες
μάρκετινγκ και ηλεκτρονικών πωλήσεων και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους για προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών σε ηλεκτρονικά κανάλια διανομής.

Αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του eshop, την έγκαιρη ενημέρωσή του με νέα προϊόντα, τον έλεγχο των
αποθεμάτων και των τιμών. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν το τρόπο υλοποίησης ενός σχεδίου
ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, θα αξιοποιήσουν νέες ηλεκτρονικές τεχνικές μάρκετινγκ για την προώθηση
υπηρεσιών και προϊόντων, θα κατανοήσουν το τρόπο προώθησης μέσω κοινωνικών μέσων. Θα
κατανοήσουν τις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου και πώς αυτές συνδέονται με την
επιχειρηματικότητα. Θα γνωρίσουν εξελιγμένες τεχνικές εποπτείας και ελέγχου προώθησης.

Διατίθεται δωρεάν για τους ωφελούμενους της Δράσης της Δ.ΥΠ.Α “Προγράμματα αναβάθμισης
δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές  και πράσινες
δεξιότητες”

Διάρκεια: 140  ΩΡΕΣ 4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Ασύγχρονη εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως διαλέξεις, Δια
ζώσης μαθήματα

Πληροφορίες: ιστοσελίδα: ttps://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa

http://www.fonipeiraioton.gr/%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-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84/
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«Αιγάλεω Έξυπνη Πόλη: Προκλήσεις και Προοπτικές»: Όσα έγιναν στην 1η
ημερίδα του έργου

Πραγματοποιήθηκε η 1η Ημερίδα δημοσιότητας του έργου «Αιγάλεω Έξυπνη Πόλη:
Προκλήσεις και Προοπτικές» για την παρουσίαση της Νέας Έξυπνης Πλατφόρμας
του Δήμου Αιγάλεω και των εφαρμογών:

• Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Έκδοση πιστοποιητικών)
• Αναψυχή & Πολιτισμός (Γνωρίστε το Αιγάλεω & την ιστορία του)
• Ηλεκτρονικός Οδηγός Πόλης (Περιπάτους, Εστιατόρια)
• Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού (Online περιήγηση)
• Δημοτική Βιβλιοθήκη (Online κράτηση)
• Mobile App & Chatbot (Άμεση επικοινωνία)

Στην Ημερίδα έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σχετικά με τις Προκλήσεις και τις Προοπτικές των
Smart Cities από τους διακεκριμένους ομιλητές:
• Δρ. Θανάσης Σφέτσος, Ερευνητής Α΄-ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
• Δρ. Δημήτρης Τζεμπελίκος, Δ/ντης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαφάνειας Δήμου Αιγάλεω
• Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης, Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης – Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής
• Δρ. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
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Η παρουσίαση του έργου έγινε από τους αναδόχους:
• Ανδρέας Κανδήρος, Software Division Director, CBS
• Μαρία Γκοτζιά, Software Business Analyst, CBS
• Αναστάσιος Μάνος, Managing Director DOTSOFT

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας δήλωσε: «Η ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών μέσων μας δίνει
τεράστια ώθηση στην προσπάθεια για τον
μετασχηματισμό του Αιγάλεω σε “έξυπνη πόλη”. Αποτελεί παράλληλα το “κλειδί”, για την τόνωση της
τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση των ηλεκτρονικών και αστικών υποδομών και βεβαίως τη μείωση της
ρύπανσης. Ο αντίκτυπος για τον πολίτη είναι καθοριστικής σημασίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη
βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής».
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Η “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη στο Δήμο Αγίου Δημητρίου
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου
Δημητρίου υποδέχεται τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «το τρίτο
κουδούνι» στο δημοτικό θέατρο Μελίνα Μερκούρη για την παράσταση «Λυσιστράτη» του
Αριστοφάνη, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 με ελεύθερη είσοδο. 

Η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «το τρίτο κουδούνι» ανεβάζει την παράσταση
«Λυσιστράτη» σε μετάφραση Κώστα Γεωργουσόπουλου και σκηνοθεσία του ηθοποιού, σκηνοθέτη και
υπεύθυνου της θεατρικής ομάδας του ΠΑΔΑ, Παναγιώτη Σπηλιόπουλου. Η θεατρική ομάδα «το τρίτο
κουδούνι» έχει δημιουργηθεί το 2004, έχοντας έκτοτε ανεβάσει πληθώρα σημαντικών έργων ενώ έχει
πάρει μέρος σε Διεθνείς Πανεπιστημιάδες όπως του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας
Ολυμπίας και πολλών άλλων. Φέτος, μετά τον covid και ενώ ένας πόλεμος μαίνεται στη γειτονιά μας, η
ομάδα παρουσιάζει το αντιπολεμικό έργο του Αριστοφάνη, «Λυσιστράτη»

Η Λυσιστράτη είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που γράφτηκε και διδάχθηκε το 411 π.Χ. Θεωρείται ένα
από τα παλαιότερα και χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα. Η υπόθεση έχει να κάνει με τη
σεξουαλική απεργία που κηρύσσουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης με την καθοδήγηση της
Αθηναίας Λυσιστράτης, προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον
Πελοποννησιακό πόλεμο.

Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Λυσιστράτη: Σπύρος Ντζουροπάνος
Κλεονίκη: Φιλοξένη Κυριακή Λασκαρίδου
Μυρρίνη: Ελένη Αραούζου
Λαμπιτώ: Αθηνά Ξενιού
Πρόβουλος: Πέταρ Σιμεόνοβ
Κινησίας: Αντώνης Μπουντούρης
Κήρυκας Λακαιδεμονίων: Δημήτρης Πάνος
Λάκωνες: Σωτήρης Γαλαίος – Δημήτρης Πάνος
Αθηναίοι: Μιχάλης Γλάρος – Άγγελος Πρέντι
Δούλα Λυσιστράτης: Ευαγγελία Μαρνέρη
Βοιωτή: Τζωρτζίνα Χαλκιαδάκη
Κορίνθια: Ιωάννα Δημακοπούλου
Συμφιλίωση: Ελίνα Μπατή

Χορός Γερόντων: Ιωάννης Αποστολάκης, Νικόλαος Αλκιβιάδης Καψάλης, Σωτήρης Γαλαίος, Άγγελος
Πρέντι, Δημήτρης Πάνος, Αντώνης Σαββάκης, Αντώνης Μπουντούρης, Μιχάλης Γλάρος

Χορός Γυναικών: Άννα Μαρία Αυγουστάτου, Χριστίνα Ριζάκη, Άννα Ξηρουχάκη, Νικολέττα Βερονίκη,
Χριστίνα Μυρτάϊ, Φανή Πολυξένη Κούτρα, Ελίνα Μπατή, Ευαγγελία Μαρνέρη, Δέσποινα Μαλλούση, Ιωάννα
Δημακοπούλου, Έλενα Καπετανάκη, Τζωρτζίνα Χαλκιαδάκη

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία/κοστούμια: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος
Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος
Χορός κίνηση/επιλογή μουσικής: Βίκυ Βασιλοπούλου
Βοηθοί σκηνοθέτη: Πέταρ Σιμεόνοβ, Άννα Μαρία Αυγουστάτου

Μια ιδιαίτερη πολύ-επίπεδη και επίκαιρη όσο ποτέ παράσταση που θα κάνει τους θεατές να σκεφτούν τα
πράγματα (και) αλλιώς.
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ΠΑΔΑ: Τιμητική εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου 1940
Αφιερωματική εκδήλωση για την «ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ» πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο «Περικλής Ν. Λύτρας» της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής με κατάμεστη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αρχικά, απηύθυνε χαιρετισμό για το μήνυμα της επετείου ο Πρύτανης του Ιδρύματος Καθηγητής
Παναγιώτης Ε. Καλδής κάνοντας λόγο για την «ημέρα του ΟΧΙ των Ελλήνων εναντίον των γεωπολιτικών
επιδιώξεων των Γερμανοϊταλών της δεκαετίας του 40, χαρακτηρίζοντας την και ως ημέρα αντιφασιστική
και πανεθνική. Τόνισε ότι σήμερα, το μήνυμα του ΟΧΙ αποκτά ένα νέο μεγάλο απελευθερωτικό νόημα. Μας
κάνει να στεκόμαστε αποφασιστικά και συλλογικά απέναντι στους σημερινούς αυταρχισμούς κάθε είδους
και να απαιτούμε το τέλος τους. Βροντοφωνάζουμε ένα παγκόσμιο ΟΧΙ και δουλεύουμε προσβλέποντας σε
ένα καλύτερο αύριο με συνοχή και ανθεκτικότητα, που να περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα, χωρίς
αποκλεισμούς.

Στη συνέχεια προβλήθηκε ειδικό  για το ΠΑΔΑ βιντεοσκοπημένο μήνυμα του τέως Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου που τόνισε το υψηλό φρόνημα των Ελλήνων, την ενότητα
σε κάθε επιβουλή και την άρνηση στην υποταγή με περιφρόνηση του θανάτου.
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Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Παναγιώτης Σπηλιόπουλος απήγγειλε την «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ» και το
«ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ», ενώ η πανεπιστημιακή χορωδία «ΕΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ» και «ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΙΜΑΤΑ» από το ‘Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη.

Ο επικεφαλής της χορωδίας συγκίνησε τους παρευρισκόμενους με παραδοσιακό ηπειρωτικό μοιρολόι
αφιερωμένο στους Έλληνες πεσόντες στο αλβανικό μέτωπο, όπως και η σολίστ της χορωδίας που
ερμήνευσε το ιστορικό «ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ» του Μάνου Λοΐζου, εμπνευσμένο από Έλληνα που παίζοντας
ακορντεόν εκτελέστηκε από τους Γερμανούς.

 Τέλος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή από όλους τους παρευρισκόμενους και απαγγέλθηκε ο Εθνικός Ύμνος.
Την εκδήλωση συντόνισε η Γλυκερία Τερζή. Τη γενική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο Λέκτορας του
Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Νικόλαος-Ιωάννης Αποστολόπουλος.

Οι μουσικοί και χορωδοί που συμμετείχαν είναι οι ακόλουθοι: Αλέξανδρος Σιουπούλης (μαέστρος),
Στέργιος Μπαλαμώτης (πιάνο), Κων/νος Παπαδάκης (κιθάρα), Ανδρέας Φαμέλης (φιλική συμμετοχή
ακορντεόν), Ελένη ΜεΪμάρη (σολίστ), Ανθή Κυρίτση (πιάνο), Αγγελοπούλου Κυβέλη, Ακύλα Νικολέττα,
Βάρκα Μαρίλια, Βεντούρη Αντωνία, Βιτζηλαίος Νικόλαος, Βρισιμτζής Αλέξανδρος, Γιάννου Μαριάννα,
Γουρνή Ιωάννα, Δούκα Μαρία, Δριτσάκου Βασιλική, Ζέρβου Χριστίνα, Ιωαννίδη Ζωή, Κοτρίδη Κορίνα,
Κρητικός Στέφανος, Λάμπρου Βασιλική, Λεοντζάκου Σταυριάννα, Μανιαδάκη Κατερίνα, Μερκούρη Ηλιάνα,
Μουσώνη Παναγιώτα, Παναγή Ανδρούλα, Χατζή Μαρία, Χλέχελ Ευανθία.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ
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Παρουσίαση πορισμάτων Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική
Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», το Εργαστήριο Μελέτης
Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος ΜΜΕ, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών,
Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University της
Αυστραλίας, οργανώνουν Συμπόσιο Παρουσίασης των πορισμάτων και των προοπτικών του θεσμού του
Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και του συλλογικού τόμου «Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης» που
εκδόθηκε στην Αυστραλία, με την υποστήριξη του Macquarie Greek Studies Foundation Limited. Στην
εκδήλωση συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12 μ. (Ελλάδος) και 9 μ.μ. (ώρα
Σίδνεϊ), στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15) και σε σύνδεση με την
Αυστραλία.

Ομιλητές στο Συμπόσιο θα είναι οι κ.κ.:

-Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

-Δημήτριος Νανόπουλος, Ομότιμος Διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών,
Πανεπιστήμιο Texas A & M, ΗΠΑ. Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

-Νίκος Ξυδάκης, Δημοσιογράφος, πρ. Αν. Υπουργός Πολιτισμού και Εξωτερικών.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.κ.:

-Αρχιεπίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ.κ. Μακάριος (σε
διαδικτυακή σύνδεση).

–Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών.

-Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Σχολής
Θετικών Επιστημών.

-Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών
Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων.

-Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής τμήματος Ιατρικής Σχολής
Επιστημών Υγείας.
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-Σταύρος Δ. Νικολόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής τμήματος Μηχανικών
Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής.

-Ιωάννης Μαλλικούρτης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ (σε διαδικτυακή σύνδεση).

-Patricia Koromvokis, Lecturer of Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and
Literature, Faculty of Arts, Macquarie University (σε διαδικτυακή σύνδεση).

-Θεόφιλος Πρεμέτης, Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation.

-Παναγιώτης Δούρος, Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

και η ιδρύτρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου,

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη , Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ανάγνωση κειμένου από τον γνωστό ηθοποιό κ. Χρήστο Λούλη. Την
παρουσίαση έχει αναλάβει η κ. Αλεξία Κουλούρη, Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης Βουλή Τηλεόραση,
Υπ. διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και εφόσον ισχύουν περιοριστικά υγειονομικά μέτρα, θα
τηρούνται αυστηρά.

ΠΗΓΗ

Αρθρογράφος

Νίκος Γεωργακόπουλος

Ραδιοφωνικός παραγωγός και αρθρογράφος
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», το Εργαστήριο Μελέτης
Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος ΜΜΕ, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών,
Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University της
Αυστραλίας, οργανώνουν Συμπόσιο Παρουσίασης των πορισμάτων και των προοπτικών του θεσμού του
Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και του συλλογικού τόμου «Γλώσσα και Ελευθερίατης Έκφρασης» που
εκδόθηκε στην Αυστραλία, με την υποστήριξη του Macquarie Greek Studies Foundation Limited. Στην
εκδήλωση συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12 μ. (Ελλάδος) και 9 μ.μ. (ώρα
Σίδνεϊ), στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15) και σε σύνδεση με την
Αυστραλία.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη

Αν. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

*6932486855

https://trikkipress.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7/
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης
στο Μουσείο της Ακρόπολης
Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός

και ΜΜΕ το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων
ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν της Σχολής Επιστημών Αγωγής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Πρόγραμμα Νεοελληνικών

Σπουδών του Τμήματος ΜΜΕ Επικοινωνίας Καλών Τεχνών

Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Μβοςυοπο υηίνβΓβίίγ της Αυστραλίας οργανώνουν
Συμπόσιο Παρουσίασης των πορισμάτων και των προοπτικών
του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και του συλλογικού

τόμου Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης που εκδόθηκε

στην Αυστραλία με την υποστήριξη του ΜΒοηυΒπβ
0.Γ66Κ 31υάϊ63 Ρουηάβίίοη ϋιηίίβα

Στην εκδήλωση συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου

2022 και ώρα 12 μ Ελλάδος και 9 μ μ ώρα Σίδνεϊ στο Αμφιθέ¬

ατρο του Μουσείου της Ακρόπολης Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15
και σε σύνδεση με την Αυστραλία

Ομιλητές στο Συμπόσιο θα είναι οι κ.κ
Προκόπιος Παυλόπουλος τ Πρόεδρος της Δημοκρατίας Επίτιμος

Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια
κού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Νανόπουλος Ομότιμος Διακεκριμένος Καθηγητής
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Πανεπιστήμιο Τβχ33 Α Μ ΗΠΑ Τακτικό

Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Νίκος Ξυδάκης Δημοσιογράφος πρ Αν Υπουργός Πολιτισμού

και Εξωτερικών
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι κ.κ
Αρχιεπίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του Οικουμενικού

Πατριαρχείου κ.κ Μακάριος σε διαδικτυακή σύνδεση
Ιωάννης Χρυσουλάκης Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού

και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Σχολής θετικών Επιστημών
Παναγιώτης Καλδής Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών της
Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Μηνάς Πασχόπουλος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγητής τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Σταύρος Δ Νικολόπουλος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνικής

Σχολής
Ιωάννης Μαλλικούρτης Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ

σε διαδικτυακή σύνδεση
ΡβΙποίβ ΚοΓΟΓπνοκίδ ΙθοΙυΓθΓ οί ΏβραύνηβηΧ οί Μβάίβ ΟοΓηπιυηί

οεΐίοηδ ΟΓθβΙίνθ Αιτε Ιβηςυβαβ αηά ϋΙβΓ3ΐυΓ6 ΡβουΙίγ οί Απ5 Μβο

ςυβπβ υηίνΘΓδίΙγ σε διαδικτυακή σύνδεση
Θεόφιλος Πρεμέτης Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος Ιδρύματος
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Μβοαυβπθ Ογθθκ 51υάίβ5 ΡουηάβΙίοη
Παναγιώτης Δούρος Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών
και η ιδρύτριατου Διεθνούς θερινού Πανεπιστημίου
Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη Αν Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ανάγνωση κειμένου από τον

γνωστό ηθοποιό κ Χρήστο Λούλη Την παρουσίαση έχει αναλάβει
η κ Αλεξία Κουλούρη Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης Βουλή Τηλεόραση

Υπ διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών συγγραφέας

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Τηλεοπτικός Σταθμός

της Βουλής των Ελλήνων
Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και εφόσον ισχύουν περιοριστικά

υγειονομικά μέτρα θα τηρούνται αυστηρά
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ΣΤΙΣ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Πορίσματα και έκδοση του Θερινού
Πανεπιστημίου νια τη Γλώσσα
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Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός
και MME το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων

MME και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Πρόγραμμα Νεοελληνικών
Σπουδών του Τμήματος MME Επικοινωνίας Καλών Τεχνών Γλωσσών

και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Mac

quarie University της Αυστραλίας οργανώνουν Συμπόσιο Παρουσίασης

των πορισμάτων και των προοπτικών του θεσμού του Διεθνούς

Θερινού Πανεπιστημίου και του συλλογικού τόμου Γλώσσα
και Ελευθερία της'Εκφρασης που εκδόθηκε στην Αυστραλία με την
υποστήριξη του Macquarie Greek Studies Foundation Limited Στην
εκδήλωση συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και
ώρα 12 μ Ελλάδος και 9 μ.μ ώρα Σίδνεϊ στο Αμφιθέατρο του
Μουσείου της Ακρόπολης Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 και σε σύνδεση

με την Αυστραλία
Ομιλητές στο Συμπόσιο θα είναι οι

Προκόπιος Παυλόπουλος τ Πρόεδρος της Δημοκρατίας Επίτιμος

Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια
κού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Νανόπουλος Ομότιμος Διακεκριμένος Καθηγητής
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Πανεπιστήμιο Texas Α Μ ΗΠΑ Τακτικό

Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Νίκος Ξυδάκης Δημοσιογράφος πρ Αν Υπουργός Πολιτισμού

και Εξωτερικών
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι

Αρχιεπίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του Οικουμενικού

Πατριαρχείου κ.κ Μακάριος σε διαδικτυακή σύνδεση
Ιωάννης Χρυσουλάκης Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού

και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Σχολής Θετικών Επιστημών
Παναγιώτης Καλδής Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών της
Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Μηνάς Πασχόπουλος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας
Σταύρος Δ Νικολόπουλος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνικής

Σχολής

Ιωάννης Μαλλικούρτης Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ

σε διαδικτυακή σύνδεση
Patricia Koromvokis Lecturer ofDepartment ofMedia Communications

Creative Arts Language and Literature Faculty of Arts
Macquarie University σε διαδικτυακή σύνδεση

Θεόφιλος Πρεμέτης Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος Ιδρύματος
Macquarie Greek Studies Foundation

Παναγιώτης Δούρος Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών
και η ιδρύτρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη Αν Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ανάγνωση κειμένου από τον γνωστό

ηθοποιόΧρήστο Λούλη Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Αλεξία
Κουλούρη Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης Βουλή Τηλεόραση Υπ

διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγγραφέας

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και εφόσον ισχύουν

περιοριστικά υγειονομικά μέτρα θα τηρούνται αυστηρά
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Απαραίτητη η επανίδρυση Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατά συνέπεια, η δυσμενής επίδραση στην ελληνική οικονομία και στις ελληνικές επιχειρήσεις θα γίνει
άμεσα εμφανής. Ένα νέο αυτόνομο Πανεπιστημιακό Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών είναι
απαραίτητο».
Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος
Πανεπιστημιακών Σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας.
Αναλυτικότερα η επιχειρηματολογία της: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις δέκα σπουδαιότερες
χώρες παραγωγής βαμβακιού στον κόσμο. Χρησιμοποιείται σύγχρονος εξοπλισμός σποράς και συλλογής,
το έδαφος είναι ιδανικό για τη βαμβακοκαλλιέργεια και το παραγόμενο βαμβάκι είναι εξαιρετικής
ποιότητας. Κατά την τριετία 2019-2021, η ελληνική παραγωγή βαμβακιού κυμάνθηκε μεταξύ 305 και 315
χιλιάδων τόνων ετησίως, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εξάγεται. Κύριος αποδέκτης του ελληνικού
βαμβακιού είναι η Τουρκία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αξιοποιούσε παλαιότερα ολόκληρη την
ποσότητα του εγχωρίως παραγομένου βαμβακιού, μέσω της ισχυρής κλωστοϋφαντουργικής της
βιομηχανίας. Η ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή βαμβακιού στην Ελλάδα είναι σχεδόν 30 χιλιόγραμμα ανά
κάτοικο, απόδειξη ότι το βαμβάκι αποτελεί στρατηγική πρώτη ύλη τεράστιας σημασίας για την οικονομία
της χώρας. Ελάχιστες (δύο ή τρεις) από τις άλλες σημαντικές βαμβακοπαραγωγούς χώρες εμφανίζουν
μεγαλύτερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη. Επομένως, ο προσανατολισμός της βιομηχανικής παραγωγής
με γνώμονα τη μέγιστη απορρόφηση του διαθέσιμου βαμβακιού θα αναπτύξει συνέργειες και θα επιτύχει
διπλό στόχο, απρόσκοπτο εφοδιασμό της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας με άφθονη, ποιοτική πρώτη ύλη
και μεγιστοποιημένο οικονομικό όφελος για τον βαμβακοκαλλιεργητή και τη μεταποιητική επιχείρηση. Το
βαμβάκι αποτελεί παγκόσμιο χρηματιστηριακό προϊόν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται
κάμψη των εξαγωγών προς την Τουρκία. Αν η τάση αυτή επιβεβαιωθεί και η Τουρκία περιορίσει σημαντικά
ή διακόψει τις εισαγωγές της, οι Έλληνες βαμβακοπαραγωγοί θα αντιμετωπίσουν σοβαρό οικονομικό
κίνδυνο. Η επενδυτική πολιτική της χώρας έχει διαπράξει στο παρελθόν -αλλά και προσφάτως- παρόμοια
σφάλματα (βωξίτες, κλωστοϋφαντουργία, ελαιόλαδο, ροδάκινα, λιγνίτης) με μοιραία αποτελέσματα. Η
σταδιακή αλλαγή των ελληνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και η στροφή προς την αύξηση της
πρωτογενούς παραγωγής θα ενισχύσει την ανάκαμψη της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, η οποία θα
απορροφήσει την εγχώρια παραγωγή βαμβακιού (με ζητούμενο την αυτάρκεια πόρων και πρώτων υλών),
θα επιτύχει αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με την
ταυτόχρονη επανίδρυση πανεπιστημιακού Τμήματος Μηχανικών, παραγωγής στελεχών πολύ υψηλής
στάθμης, για την επάνδρωση της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας και την ώθηση της αναπτυξιακής
της δυναμικής. Οι εξειδικευμένοι διπλωματούχοι Μηχανικοί θα εργάζονται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την παραγωγή προϊόντων, τον έλεγχο ποιότητας και πολλά ακόμη. Πέραν της παραγωγής ινών,
νημάτων και υφασμάτων, της βαφής, της τυποβαφής και του εξευγενισμού, η συμβολή των πτυχιούχων θα
είναι καθοριστική σε νέα επαγγελματικά πεδία ειδικών γνωστικών απαιτήσεων. To Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής έχει ήδη εγκρίνει, με απόφαση της Συγκλήτου του, τη δημιουργία Τμήματος Μηχανικών
Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών (μοναδικού στην Ελλάδα, μετά την πρόσφατη πλήρη κατάργηση της
ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργού στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό Ίδρυμα), για να καλυφθεί το σοβαρό
κενό εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
αναμένεται η θετική ανταπόκριση της Πολιτείας.

https://www.eleftheria.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/item/324836-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8B%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.html


1. 60 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΚΡΙΖΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/10/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/10/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 22

60 τμήματα
με γκρίζα
δικαιώματα
Οι δυσκολίες και οι ενστάσεις
για την εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου αλλά
με επαγγελματικά δικαιώματα
TEL Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι

περίπου 60 τμημάτων ΤΕΙ
μηχανικών νοσηλευτών γεωπόνων

δασολόγων αρχειονομίας
οικονομικών επιστημών υγείας
διατροφής που βαφτίστηκαν
πανεπιστημιακά επί ΣΥΡΙΖΑ το
2018 και το 2019 είναι σήμερα
στην αναμονή για τον καθορισμό

επαγγελματικών δικαιωμάτων
Ο αριθμός μάλιστα όσων

σπουδάζουν ή αποφοίτησαν κατά
τη διάρκεια της τριετίας από

πανεπιστημιοποιημένα ΤΕΙ
υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τις
30.000 Η διαδικασία δεν θα είναι

εύκολη Ενδεικτικά για την
ισοτίμηση των νέων τμημάτων
μηχανικών το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος TEE με απόφαση

την οποία παρουσιάζει η
Κ έχει θέσει τέσσερις όρους

βάζοντας ψηλά τον πήχυ για την
εγγραφή των αποφοίτων τους
στα μητρώα του Την ίδια στάση

τηρεί και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος ΓΕΩΤΕΕ
Ουσιαστικά πολλά τμήματα ΤΕΙ
που πανεπιστημιοποιήθηκαν
επί ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθούν σε
υποβάθμιση και κλείσιμο εάν
δεν αποκτήσουν ακαδημαϊκή
υπόσταση

Η ιστορία ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ
όταν επί υπουργίας Κώστα

Γαβρόγλου στο υπ Παιδείας ΤΕΙ

συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους
ή απορροφήθηκαν από πανεπιστήμια

Με τρεις νόμους του
2018 και του 2019 ιδρύθηκαν
πανεπιστημιακά τμήματα κατά
κύριο λόγο τεχνολογικής κατεύθυνσης

δηλαδή ακολουθώντας
το θεματικό κέλυφος που είχαν
όταν ήταν TEL Ενδεικτικά συνολικά

19 τμήματα ΤΕΙ ονομάστηκαν

τμήματα μηχανικών
παραπέμποντας στα τμήματα
των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών

σχολών της χώρας
Μεταξύ αυτών υπάρχουν τμήματα

του Παν Δυτικής Αττικής
ΠΑΔΑ προέκυψε από τη συγχώνευση

των ΤΕΙ Αθηνών και
Πειραιώς του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου μετεξέλιξη

του ΤΕΙ Κρήτης του
Διεθνούς Παν Ελλάδος συγχώνευση

ΤΕΙ της Μακεδονίας
και των πανεπιστημίων Πελοποννήσου

Θεσσαλίας και Ιονίου
τα οποία απορρόφησαν τα

ΤΕΙ τής περιφέρειάς τους Επίσης

ιδρύθηκαν τμήματα γεωπονικής

κατεύθυνσης μετά την
απορρόφηση τμημάτων ΤΕΙ από
πανεπιστήμια Νόμος του 2014
ορίζει τα τμήματα των οποίων το
πτυχίο παρέχει επαγγελματικά
δικαιώματα γεωπόνου και δασολόγου

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται

όσα σχετικά ιδρύθηκαν
το 2018 και το 2019 λέει

στην Κ ο μαθηματικός αναλυτής

Στράτος Στρατηγάκης
Πρόκειται για 13 τμήματα σε

Τα παράδοξα
του πανεπιστημιακού
χάρτη

Τ 30.000
νέοι σπουδάζουν π αποφοίτησαν έως χώραΗ από πανεπιστημιοποιημένα ΤΕΙ

k 19
τμήματα ΤΕΙ ονομάστηκαν
τμήματα μηχανικών

1 3
τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης
ιδρύθηκαν μετά την απορρόφηση
τμημάτων ΤΕΙ από πανεπιστήμια

15
τμήματα ΤΕΙ οικονομικών αντικείμενων

I αναβαθμίστηκαν σε πανεπιστημιακά

Σε θολό τοπίο
ο καθορισμός
επαγγελματικών
δικαιωμάτων σε τμήματα
που βαφτίστηκαν
πανεπιστημιακά
επί ΣΥΡΙΖΑ

Μεσολόγγι Λάρισα Αρτα Καλαμάτα

Φλώρινα Καρπενήσι
Δράμα Καρδίτσα κ.α

Από την άλλη η πανεπιστη
μιοποίηση τμημάτων ΤΕΙ έχει
θολώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα

ορισμένων Για παράδειγμα

ερώτημα είναι εάν
χρειάζεται νομική ρύθμιση για
τα περιζήτητα τμήματα φυσικοθεραπείας

που πριν από το
2019 ήταν ΤΕΙ και τώρα έγιναν
πανεπιστημιακά Τι συμβαίνει
με τα πρώην τμήματα ΤΕΙ Νοσηλευτικής

σε σχέση με τα πανεπιστημιακά

που προϋπήρχαν

του 2019 Εξάλλου και από τις
διαφοροποιήσεις στο σύστημα
μετεγγραφών φαίνεται πως η
πανεπιστημιοποίηση τμημάτων

ΤΕΙ το 2018 και 2019 δημιούργησε

τμήματα διαφορετικών
ταχυτήτων μέσα στον ακαδημαϊκό

χάρτη της χώρας Συγκεκριμένα
υπάρχουν τμήματα περιφερειακών

ΑΕΙ που δεν έχουν
πάρει αντιστοίχηση με τμήματα

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη

παρότι έχουν συναφές
αντικείμενο Τέτοια περίπτωση
είναι τμήματα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Τρία χρόνια μετά την ψήφιση
του νόμου 4610 τον Απρίλιο του
2019 η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο

δρομολόγησε τη λύση για
τα επαγγελματικά δικαιώματα
των τμημάτων μηχανικών που
έχουν και τους περισσότερους
φοιτητές και αποφοίτους εκ των
περίπου 60 τμημάτων Συγκεκριμένα

με απόφαση των συναρμόδιων

υπουργών ορίστηκαν
τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται

ώστε ένα πρώην τμή¬

μα ΤΕΙ Μηχανικών να θεωρηθεί
αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής

Σχολής Ηδη συγκροτήθηκε
η επταμελής επιτροπή που θα
αποφασίσει για την αντιστοιχία
των τμημάτων Είναι μία διαδικασία

που έχει δρομολογηθεί και
θα δώσει λύση παρατήρησε
στην Κ ο Παναγιώτης Καλδής
πρύτανης του ΠΑΔΑ Ωστόσο το
TEE η βαρύτητα της γνώμης
του καταδεικνύεται από το γεγονός

ότι είναι ο μόνος φορέας
που μετέχει στην επταμελή επιτροπή

με δύο εκπροσώπους με
τελευταία απόφαση του έθεσε
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται

Οπως δήλωσε στην Κ η
Τώνια Μοροπούλου μέλος της
διοικούσας επιτροπής του TEE
και της επταμελούς επιτροπής
ενδεικτικά στα νέα τμήματα ο

καθηγητής κάθε μαθήματος πρέπει
να έχει διδακτορικό συναφές

με το γνωστικό αντικείμενο ή
συναφές ερευνητικό έργο Επίσης

η εκπαιδευτική διαδικασία
δεν είναι μόνο διαλέξεις αλλά
απαιτεί υποδομές Ετσι χρειά

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ζονται εργαστήρια εφαρμογών
κλίμακας απαιτείται πιστοποίηση

των προσομοιώσεων σε PC
Lab των εργασιών πεδίου κ.ά Οι
προτάσεις του TEE είναι εναρμονισμένες

με τον νόμο και το Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Προσόντων για
μηχανικούς 5ετών σπουδών

Ο τόνος της πρόσφατης ομόφωνης

απόφασης του TEE για το
θέμα είναι πιο εμφατικός Το
TEE ως υπεύθυνος φορέας με
γνώμονα την τεχνική ευθύνη
και το δημόσιο συμφέρον δεν
θα επιτρέψει την απαξίωση των
διπλωμάτων των πολυτεχνείων
αποδεχόμενο να υπερισχύσουν
σκοπιμότητες έναντι της επιστημονικής

και επαγγελματικής
ευθύνης της ποιότητας

της πληρότητας και του επιπέδου

σπουδών Τουναντίον
θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο
τρόπο τον θεσμικό επιστημονικό

και κοινωνικό του ρόλο ώστε
η πολιτική άκριτης αναγνώρισης
και απαξίωσης των πενταετών
διπλωματούχων μηχανικών να
ακυρωθεί
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Η βαθμολογική αναγνώριση integrated master σε Εκπαιδευτικούς-Τα
Τμήματα ΑΕΙ που παρέχουν τους τίτλους

Σχετικά με τη Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 200065/Ε3/21-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΖ4653ΠΣ-Ξ5Δ) εγκύκλιος με θέμα «Γνωστοποίηση
διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master)»

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, που αφορά στην ενημέρωσή σας για τις
διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Κατόπιν της δημοσίευσης σε ΦΕΚ των διαπιστωτικών αποφάσεων του άρθρου 46, παρ. 2 του ν.
4485/2017 (114 Α΄), δύναται να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Τμημάτων Α.Ε.Ι. διάρκειας κατ’ ελάχιστον δέκα
(10) ακαδημαϊκών εξαμήνων για τη μείωση κατά ένα έτος του χρόνου της βαθμολογικής
προαγωγής των εκπ/κών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (167 Α΄). Σε αυτούς που
κατέχουν ήδη τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, το προαναφερθέν ένα έτος συνυπολογίζεται
ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.

2. Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι
δυνατό να απασχοληθούν οι εκπ/κοί εξετάζεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο,
αντίστοιχα με την εξέταση της συνάφειας και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του
περιεχομένου (σχετική η ατομική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αρ. 174/2018).

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (114
Α΄) για τους/τις αποφοιτήσαντες/σες πριν από τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων των
σχετικών διαπιστωτικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χρόνο κατά
τον οποίο ενδεχομένως να ίσχυαν διαφορετικά προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με
την αίτηση του/της εκπ/κού αναλυτική βαθμολογία από την οποία να προκύπτει η εκπόνηση πτυχιακής ή
διπλωματικής εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.

4. Η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου  (integrated master)
σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, κατά τα ανωτέρω, εξετάζεται ύστερα από
αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπ/κού στην υπηρεσία της οργανικής του/της θέσης, και αφού
προηγουμένως έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι., από την αρμόδια Δ/νση Οργανωτικής και
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η
εκπ/κός αναγράφει στην αίτησή του/της τον αριθμό πρωτοκόλλου και το ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής
απόφασης, ενώ επισυνάπτει σχετικά φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας στην
περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν ήδη στον προσωπικό του/της φάκελο/μητρώο.

5. Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, που αφορά στη βαθμολογική αναγνώριση του
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) των εκπ/κών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, εκδίδεται απόφαση με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής
της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

6. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), ο
ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπ/κών και τις δικές σας ενέργειες.

Τα Τμήματα ΑΕΙ τα οποία παρέχουν μαζί με το πτυχίο
κατευθείαν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών!
Σε 85 τμήματα 16 ελληνικών πανεπιστημίων  που ο πρώτος κύκλος   σπουδών   διαρκεί κατ’
ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα χορηγείται  κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους
ενιαίος  και αδιάσπαστος  τίτλος  σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/398074_i-bathmologiki-anagnorisi-integrated-master-se-ekpaideytikoys-ta-tmimata-aei-poy
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του Τμήματος τους και όχι προπτυχιακό δίπλωμα.

Τα Τμήματα αυτά (που παρουσιάζουμε στη συνέχεια του άρθρου) υπάγονται  στο άρθρο 46 του νόμου
4485/2017 για τον ενιαίο  και αδιάσπαστο  τίτλο  σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου  που
προβλέπει τα εξής:

Ο Νόμος για τα Ιntegrated Μaster

Υπαγωγή στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί
κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

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

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

 β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1)
ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο
οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της
παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από
την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή
διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές
μεταβολές.

Ποια είναι αυτά τα Τμήματα
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
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    ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς κατόχους integrated masters

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982 - 25/10/2018:

α) Για τους δημοσίους υπαλλήλους-υποψήφιους  κατάληψης θέσεων Γενικών Διευθυντών ή
Διευθυντών σε οργανικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα άρθρα 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν,
οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017, όσον
αφορά την κρίση για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν
επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή του υπόψη τίτλου σπουδών κατά
τα άρθρα 80 και 82 του Υ.Κ., καθώς και τη μοριοδότησή τους, θεωρούνται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου
σπουδών, από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου,
διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή
έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά προκήρυξη. Περαιτέρω, για τη λήψη υπόψη από τα οικεία Συμβούλια
Επιλογής της μείωσης του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων, στο βαθμό
που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου integrated master, απαιτείται η
προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων.

β) Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών  εξετάζεται με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και
για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του
αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου».
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Ορίστηκε η νέα διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αντιπρόεδροι: Συμπέθερος Ιωάννης ,Καραμάνης Κωνσταντίνος και Δουκάκης Λεωνίδας

Ορίστηκε, με απόφαση την  οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, η νέα
Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα η νέα Διοικούσα έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου,  Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

Αντιπρόεδροι

α. Συμπέθερος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,   Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των
θαλάσσιων έργων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

β. Καραμάνης Κωνσταντίνος του Λουκά,   Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Εργασιακών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

γ. Δουκάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου,  Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οι- κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μέλη

Πατάκας Άγγελος του Αναστασίου,  Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
Πανεπιστημίου Πατρών,
Αλωνιστιώτη Αθανασία του Αντωνίου,   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Βασιλείου Δημήτριος του Γεωργίου,  Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικά μέλη

α. Λουκόπουλος Βασίλειος του Χρήστου,   Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής-Μηχανικής των Ρευστών του
Πανεπιστημίου Πατρών,

β. Γεωργιτσωγιάννη Ευαγγελία του Νικολάου,   Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,

γ. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου,   Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών,

δ. Καργιώτης Οδυσσέας του Νικολάου,   Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ε. Τσιμάρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου,   Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

στ. Αλευριάδου Αναστασία του Γεωργίου,   Καθηγήτρια Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

ζ. Μπούρος Δημοσθένης του Ευαγγέλου,   Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΑΠ Γιάννης Καλαβρουζιώτης
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►Tns ΕΦΗΖ ΠΑΠΑΓΕΟΡΠΟΥ,
αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ σχετικά με την πανεπιστημιακή 

αστυνομία είναι σημαντική για την
αυριανή φυσιογνωμία των ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Το Πανεπιστήμιο είναι μοχλός
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για
μια χώρα. Και -σύμφωνα με τις αρχές του
Διαφωτισμού- είναι ένας θεσμός που συνδέεται 

εξ ορισμού με την ελευθερία της σκέψης,
του λόγου και της διακίνησης των ιδεών.

Εχει (ή πρέπει) να έχει στόχο την καλλιέργεια 

του νου αλλά και της ψυχής
καθώς και τη διεύρυνση του

ορίζοντα της σκέψης.
Και το ερώτημα είναι:

μπορεί να δικαιολογηθεί
μόνιμη παρουσία της αστυνομίας 

σε χώρους παραγωγής 
και διάδοσης της γνώσης, 

όταν αδιαπραγμάτευτες
προϋποθέσεις γι' αυτό αποτελεί

η διακίνηση ιδεών, η αναζήτηση και η
αμφισβήτηση;

Στους πανεπιστημιακούς χώρους συναντιούνται 

χιλιάδες φοιτήτριες και φοιτητές
για να διδαχθούν και να προετοιμάσουν το
μέλλον τους αλλά και το μέλλον μας ως κοινωνίας.

Ποιος είναι ο συμβολισμός μιας μόνιμης
αστυνομικής παρουσίας στους χώρους που

σπουδάζουν αυτά τα παιδιά;
Τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας

ή το αντίθετο; Προφανώς η ερώτηση είναι
ρητορική.

Η μόνιμη παρουσία αστυνομικών μέσα

Περί πάνε
στους πανεπιστημιακούς χώρους έχει ήδη αποδειχτεί 

ότι λειτουργεί εμπρηστικά και όχι αποτρεπτικά 

για τυχόν επεισόδια, με αποτέλεσμα
να χρειάζεται συχνά και η συνδρομή των ΜΑΤ.

ΜΕΘΟΔΙΚΑ εδώ και δεκαετίες πλάθεται στον
συντηρητικό Τύπο η εικόνα ενός Πανεπιστημίου 

άντρου ανομίας. Η πραγματικότητα βέβαια 

δεν ανταποκρίνεται σε κάτι τέτοιο. Η
εγκληματικότητα είναι μηδαμινή σε σύγκριση 

με άλλους κοινωνικούς χώρους.
Η επίθεση όμως στα ελληνικά Πανεπιστήμια 

με επικοινωνιακούς όρους δρομολογεί
την απαξίωσή τους και κατ' επέκταση την
πριμοδότηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα Πανεπιστήμιά μας όμως, παρότι υπο-

στελεχωμένα, κατορθώνουν να βρίσκονται
στα κορυφαία του κόσμου και να παράγουν
επιστήμονες με υψηλά προσόντα.

Οι Ελληνες πανεπιστημιακοί (άντρες και
γυναίκες) αμείβονται χειρότερα από τους
ομολόγους τους στο εξωτερικό, η έρευνα 

υποχρηματοδοτείται, τα προγράμματα
«τρέχουν» με γραφειοκρατικές δυσκολίες
που πολλές φορές απορροφούν πιο πολύ

χρόνο από την ουσία, ενώ οι υποδομές συχνά 

είναι προβληματικές. Παρ' όλα αυτά
καταφέρνουμε να είμαστε πολύ ψηλά σε διεθνείς 

καθολικά αναγνωρισμένες κατατάξεις
Πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα στο
Times Higher Education στο οποίο, όπως
ανακοινώθηκε πρόσφατα για την κατάταξη
του 2022, τρία (3) ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια 

συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα

500 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως,
ενώ άλλα 8 στα πρώτα 1 .000. Αλλά και τα
υπόλοιπα ακολουθούν και βρίσκονται σε πολύ 

αξιόλογες θέσεις.
Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ εκπαίδευση, όπως και
συνολικότερα η εκπαίδευση στη χώρα μας,
έχει πενιχρό προϋπολογισμό με μικρό ποσοστό 

επί του ΑΕΠ. Η υποχρηματοδότηση
αυτή έχει συνέπειες που τις υφίστανται οι
εργαζόμενοι- εκπαιδευτικοί και διοικητικοί-,
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι οικογένειές
τους αλλά και η χώρα ολόκληρη.

Ως κοινωνία χρειαζόμαστε ένα εξωστρεφές 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο και μια ζωντανή
και ενεργή ακαδημαϊκή κοινότητα και η πολιτεία 

πρέπει να επενδύσει σε αυτό και όχι
σε ένστολες Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος που θα υπάγονται στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τα χρήματα που σπαταλιούνται για να περιφέρονται 

οι ΟΠΠΙ «πέριξ» ή «έξω» από τα
Πανεπιστήμια μπορούν να διατεθούν για εξοπλισμό, 

εργαστήρια, προσλήψεις εκπαιδευτικού 

και διοικητικού προσωπικού. Τριάντα εκατ.

ευρώ ετησίως είναι το λειτουργικό κόστος της
πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αρκεί να σας
αναφέρω ότι η ετήσια τακτική χρηματοδότηση 

του ΠΑΔΑ, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο
Πανεπιστήμιο, είναι γύρω στα 1 8 εκατομμύρια.

Αν τίθεται θέμα ασφάλειας για την προστασία 

της ακαδημαϊκής τάξης και ασφάλειας, 

αρμόδιες είναι οι πανεπιστημιακές αρχές: ο

πρύτανης, το πρυτανικό συμβούλιο μαζί με την
Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας των ΑΕΙ.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 

γενικά, εντός και εκτός Πανεπιστημίου,
καθώς και η πρόληψη, αποτροπή και πάταξη
αξιόποινων πράξεων στους πανεπιστημιακούς 

χώρους ανήκει στις αστυνομικές αρχές
στο πλαίσιο της σχετικής γενικής αρμοδιότητας 

που έχουν για όλους τους χώρους και
για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι ΟΠΠΙ ορίζεται ότι θα είναι αρμόδιες
για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων,
όπως η αποτροπή τέλεσης αδικημάτων
εντός των χώρων των ΑΕΙ, η πραγματοποίηση 

περιπολιών και η αντιμετώπιση της παρα-
βατικότητας. Προσοχή, της παραβατικότητας
και όχι της εγκληματικότητας.

Ομως: «Η προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας δεν είναι μόνο συνταγματική
διάταξη. Πριν απ' αυτήν ήταν, στο κοινωνικοπολιτικό 

πεδίο, διεκδίκηση· ύστερ' απ'
αυτήν είναι κατάκτηση. Και θα λειτουργήσει,
στο μέτρο ιδίως που οι διδάσκοντες και οι
διδασκόμενοι στα ΑΕΙ θα έχουν τη θέληση
και τπ δύναμη να την περιφρουρήσουν και
να την αξιοποιήσουν», όπως σημείωνε ο 

Αριστόβουλος 

Μάνεσης.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα διαφωνεί με την

πανεπιστημιακή αστυνομία (δεν θέλουμε να
πίπτει ράβδος σε χώρους όπου θα έπρεπε να
πίπτει μόνο λόγος), θέλουμε Πανεπιστήμια
χώρους γνώσης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών 

και πολιτισμού.
θέλουμε επενδύσεις στην αναβάθμιση

του θεσμού της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης 

και όχι σε μηχανισμούς καταστολής.
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Το σχέδιο επίσκεψης των Αμερικανών στα ελληνικά Πανεπιστήμια μόνο στο
esos

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τους Πρυτάνεις πλήρη μυστικότητα ως προς την ώρα , ημερομηνία και
τόπο επίσκεψης των Αμερικανών

Πλήρη μυστικότητα ως προς την ώρα , ημερομηνία και τόπο επίσκεψης των Αμερικανών, στα
Πανεπιστήμιά  ζήτησε εγγράφως  το υπουργείο Παιδείας από τους Έλληνες Πρυτάνεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos οι   70 Πρυτάνεις και μέλη διοικήσεων , που εκπροσωπούν τα 30
Πανεπιστήμια:

θα αφιχθούν στην Αθήνα  στο τέλος της εβδομάδας.
η επίσημη υποδοχή θα γίνει, την ίδια ημέρα,σε χώρο νότια της Αθήνας, από τον πρωθυπουργό Κ.
Μητσοτάκη, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και τους Πρυτάνεις των ελληνικών
Πανεπιστημίων.

Οι  επισκέψεις

Προβλέπεται διήμερο  διαδοχικών επισκέψεων  σε όλα τα Πανεπιστήμια , Κεντρικά και Περιφερειακά , με
χωρισμένους τους Αμερικανούς σε τέσσερις  "ομάδες".

Συγκεκριμένα:

Α. Την πρώτη ημέρα οι 70 εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων της Αμερικής θα χωριστούν σε τέσσερις
ομάδες:

η πρώτη ομάδα θα επισκεφθεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ
η δεύτερη ομάδα το ΕΚΠΑ και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
η τρίτη ομάδα τα Πανεπιστήμια Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Γεωπονικό , και
η τέταρτη ομάδα το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Β. Μια από της επόμενες ημέρες παραμονής τους στην Ελλάδα, οι τέσσερις ομάδες των Αμερικανών, θα
ανασυγκροτηθούν και θα επισκεφθούν:

η πρώτη ομάδα το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ
η δεύτερη ομάδα το ΑΠΘ, το ΔΠΘ, το ΠΑΜΑΚ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο
η τρίτη ομάδα τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πατρών,Πελοποννήσου και Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, και
η τέταρτη ομάδατα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Ιόνιο
Πανεπιστήμιο.

Στόχος των συναντήσεων είναι :

                η   εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών,
                η   συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα
μας,
                η   ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας,  καθώς και,
             άλλες μορφές συνεργασίας που τα ίδια τα ιδρύματα θα αποφασίσουν.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής 30 Πανεπιστήμια:

1. California Polytechnic State University
2. Carnegie Mellon University
3. Columbia University
4. George Mason University
5. Harvard University
6. Indiana University
7. Johns Hopkins University
8. Joliet Junior College
9. Lehigh University

10. Michigan State University
11. Ohio Northern University
12. Princeton University
13. Roger Williams University
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14. Rutgers University
15. Stockton University
16. Tufts University
17. University of Alabama
18. University of California, Berkeley
19. University of Cincinnati
20. University of Delaware
21. University of Illinois at Urbana-Champaign
22. University of Kentucky
23. University of South Alabama
24. University of Southern California, Viterbi School of Engineering
25. University of Texas - Health Science Center
26. Wayne State University
27. Widener University
28. William & Mary
29. Yale University
30. York College of Pennsylvania

Νίκη Κεραμέως Αμερικάνικα Πανεπιστήμια
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