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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

30
αμερικανικά ΑΕΙ

σιην Ελλάδα
Τα ανώιαια στελέχη των πανεπιστημίων από

Tis ΗΠΑ θα υποδεχτούν εκπρόσωποι του
ελληνικού υπουργείου Παιδείας σε ένα πρώτο

εισαγωγικό εργαστήριο που θα γίνει την Κυριακή
ΤΗΣ ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Το
ερχόμενο Σάββατο 5 Νοεμβρίου

θα φτάσουν στην Ελλάδα
οι αντιπροσωπείες των 30

αμερικανικών πανεπιστημίων που
έρχονται στη χώρα μας για να διερευνήσουν

την πιθανότητα συνεργασιών
τους με τη Σύνοδο Πρυτάνεων

των ελληνικών ΑΕΙ Τα ανώτατα στελέχη

των αμερικανικών πανεπιστημίων
θα υποδεχτούν οι εκπρόσωποι

του ελληνικού υπουργείου Παιδείας
σε ένα πρώτο εισαγωγικό εργαστήριο

που θα γίνει την Κυριακή 6
Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος Νιάρχου στο Φάληρο σε
συνεργασία με την πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Ελλάδα το Institute of
International Education HE και το
Ιδρυμα Fulbright Σ αυτό θα συμμετάσχουν

ο υφυπουργός Παιδείας
Αγγελος Συρίγος η επιτετραμμένη
της αμερικανικής πρεσβείας στην
Ελλάδα Maria Olson η συμπρόεδρος
του HE Α Sarah Ilchman ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Παι¬

δείας Οδυσσέας Ζώρας και η διευθύνουσα

σύμβουλος του Fulbright
Αρτεμις Ζενέτου

Η υποδοχή
Η επίσημη πρώτη εκδήλωση υποδοχής

των αμερικανών πανεπιστημιακών
ωστόσο θα γίνει στην ερχόμενη

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου επίσης στις
εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Νιάρχου

στο Φάληρο με τη συμμετοχή
της υπουργού Παιδείας Νίκης Κε
ραμέως του πρεσβευτή των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Γιώργου Τσουνη της
βοηθού του υπουργού Εξωτερικών
στο Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών

Υποθέσεων ECA των
ΗΠΑ Lee Sutterfield και του Allan
Ε Goodman επικεφαλής του HE το
οποίο το 2019 γιόρτασε την εκατονταετηρίδα

του
Στις εκδηλώσεις αυτές της ερχόμενης

Δευτέρας οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι θα συμμετάσχει και
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μήτσο

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ 30
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΕΙ
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► Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ab

I Harvard University

τάκης καθώς και άλλοι εκπρόσωποι
της κυβέρνησης

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο
σχέδιο συνεργασίας στα πλαίσια
της εξωστρέφειας των ελληνικών
ΑΕΙ στην οποία η κυβέρνηση δίνει
ιδιαίτερη έμφαση λέει σχετικά στα
ΝΕΑ ο γενικός γραμματέας για

θέματα ΑΕΙ του υπουργείου Παιδείας
Οδυσσέας Ζώρας Τα ελληνικά

πανεπιστήμια άλλωστε έχουν κάνει
μεγάλες προόδους και αυξάνουν διαρκώς

τη φήμη τους στο εξωτερικό
τόσο στις Ανθρωπιστικές όσο και
στις Θετικές Επιστήμες αναφέρει

Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων
των ΑΕΙ είναι αυτή την περίοδο το

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που
θα υποδεχτεί και τους εκπροσώπους
των αμερικανικών πανεπιστημίων
ενώ θα είναι το πρώτο με το οποίο
θα συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη
ημέρα κατά την οποία θα αρχίσουν
τις επαφές τους με τα πανεπιστήμια
της χώρας μας

Οι εκπρόσωποι των αμερικανικών
ΑΕΙ θα έχουν συναντήσεις με όλα τα
ΑΕΙ της χώρας ξεκινώντας με αυτά
που εδρεύουν στην πρωτεύουσα
Βέβαια ερωτηματικό παραμένει το τι
θα γίνει με ανώτατα ιδρύματα όπως
το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης στο
οποίο και η παρουσία των ΜΑΤ έξω
από την κεντρική είσοδό του είναι
πλέον διαρκής Πληροφορίες μάλιστα

αναφέρουν ότι εκφράστηκε
προβληματισμός για το πώς θα γίνουν

οι συναντήσεις τους με την
ηγεσία του ιδρύματος με στόχο να
αποφευχθούν επεισόδια με φοιτητές

ή άλλους ταραχοποιούς στην
περιοχή Πάντως στο ΑΠΘ οι συναντήσεις

έχουν προγραμματιστεί για
τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης
εβδομάδας στην αίθουσα της Συγκλήτου

του ιδρύματος
Η αντιπροσωπεία των αμερικανικών

πανεπιστημίων επρόκειτο να έρθει

στη χώρα μας προ τριετίας αλλά

οι συναντήσεις τότε είχαν αναβληθεί
λόγω της της πανδημίας Covid 19

Τα φημισμένα ΑΕΙ
Βέβαια πολλά ελληνικά ΑΕΙ έχουν
ήδη μεγάλη φήμη στα ΗΠΑ όπως για
παράδειγμα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

το επιστημονικό επίπεδο
του οποίου έφερε στη χώρα μας την
Tesla ενώ φημισμένα πανεπιστήμια
σε διεθνές επίπεδο θεωρούνται και
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ή το Πανεπιστήμιο Κρήτης Σε
συνέχεια των παραπάνω υπάρχει
το προηγούμενο της συνεργασίας
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια
που έχει ως στόχο τη διοργάνωση
ενός προγράμματος σπουδών που
θα καταλήγει στην απόδοση κοινών
τίτλων σπουδών από τα δύο ιδρύματα

Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται
σήμερα στο στάδιο της οργάνωσής
του πριν από την επιλογή των πρώτων

υποψηφίων
Πέραν αυτού όμως πολλά ελληνικά
πανεπιστήμια ήδη προσπαθούν

το τελευταίο χρονικό διάστημα να
έρθουν θεσμικά κοντά με τα ανώτατα
ιδρύματα άλλων χωρών προχωρώντας

στη διοργάνωση προπτυχιακών
προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα

Να θυμίσουμε εδώ ότι πολλά
μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ διοργανώνουν

ήδη κάθε χρόνο θερινά
προγράμματα στη χώρα μας

Πολλά ελληνικά ΑΕΙ
έχουν ήδη μεγάλη φήμη
Otis ΗΠΑ όηωε το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ενώ φημισμένα θεωρούνται
το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και
το Πανεπιστήμιο Κρήτηε
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ΠΑΔΑ: Εργασία τελειόφοιτου του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής διακρίνεται και
περιλαμβάνεται στην Έκθεση «Πόλεις του Αύριο» – «Cities of Tomorrow»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πόλεων και μετά από δημόσια πρόσκληση
του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με τίτλο «Φαντάσου την Πόλη σου
Αύριο», υπό την αιγίδα του δικτύου «Eurocities» και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Η συμμετοχή ήταν αθρόα και περιλάμβανε Έλληνες και ξένους δημιουργούς από όλο το φάσμα
της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικοί, αρχιτέκτονες, γραφίστες, φωτογράφοι κ.ά.).
Η επιλογή των προτάσεων έγινε από επιτροπή που συστήθηκε για αυτόν τον σκοπό.
Ανάμεσα στα έργα που διακρίθηκαν και εκτίθενται στην ειδική υπαίθρια έκθεση «Πόλεις του
Αύριο» – «Cities of Tomorrow» επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα είναι και η
διπλωματική εργασία του τελειόφοιτου Βασίλη Νικάκη του Τμήματος Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Η μελέτη φέρει τον τίτλο «Unfold the City» και αφορά την ανάπλαση της οδού Ιάσωνος
στο Μεταξουργείο.  Επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας είναι η έμπειρη καθηγήτρια
Στέλλα Τυροβολά.   
Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβαν η ιστορικός τέχνης και Σύμβουλος του Δημάρχου
Αθηναίων σε θέματα πολιτισμού, Κατερίνα Κοσκινά και ο αρχιτέκτονας, Κωνσταντίνος Πίττας.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης απευθυνόμενος στον Πρύτανη καθηγητή
Παναγιώτη Ε. Καλδή, αναφέρθηκε ιδιαίτερα κολακευτικά στην ταχεία ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στην πολύπλευρη συνδρομή του τόσο στο έργο του Δήμου,
όσο και ευρύτερα στην αυτοδιοίκηση, επιλύοντας χρονίζοντα προβλήματα και προάγοντας την
κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα. Συνεχάρη τον τελειόφοιτο Βασίλη Νικάκη για το έργο του
και την επιβλέπουσα καθηγήτρια Στέλλα Τυροβολά και ανέφερε ότι προτίθεται να υλοποιηθεί η
προτεινόμενη παρέμβαση αφού καινοτόμα απαντά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
όπως και σε ανάγκες βιωσιμότητας και προσβασιμότητας.
Ο Πρύτανης καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη για την συνεχή έμπρακτη αναγνώριση των δυνατοτήτων του ΠΑΔΑ και
την διαρκώς εξελισσόμενη εποικοδομητική αμοιβαία συνεργασία, που αναμένεται να επεκταθεί
στο σύνολο των Σχολών του Ιδρύματος.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/80576/pada-ergasia-teleiofoitoy-toy-tmimatos-esoterikis-arhitektonikis-diakrinetai-kai
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ΠΑΔΑ: 10 καθηγητές του περιλαμβάνονται στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΔΑ: Έξι εν ενεργεία καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δύο προσφάτως
συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ καθώς και δύο συνεργαζόμενοι ερευνητές περιλαμβάνονται στον
ετήσιο κατάλογο των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, βάσει της απήχησης του
Ερευνητικού τους έργου
Δέκα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περιλαμβάνονται στους κορυφαίους
επιστήμονες με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του έργου τους παγκοσμίως
Έξι (6) εν ενεργεία καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δύο (2) προσφάτως
συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ καθώς και δύο (2) συνεργαζόμενοι ερευνητές περιλαμβάνονται
στον ετήσιο κατάλογο των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, βάσει της απήχησης του
Ερευνητικού τους έργου στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετούν, δύο περισσότεροι από την
αντίστοιχη κατάταξη του 2021. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό τεκμήριο αναγνώρισης της
υψηλού επιπέδου έρευνας και παραγωγής συγγραφικού έργου που πραγματοποιείται στο
Πανεπιστήμιο μας και συμβάλλει σαφώς στη διεθνή αναγνώριση του Πα.Δ.Α.
 Όπως κάθε χρόνο (από το 2019) στις 10 Οκτωβρίου 2022, οι Jeroen Baas (Elsevier, B.V.),
Kevin Boyack (SciTech Strategies, USA) & John P.A. Ioannidis (Stanford), δημοσίευσαν τη
βάση δεδομένων κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες ανά πεδίο. Η βάση
δεδομένων ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την απήχηση του επιστημονικού έργου για
σχεδόν 10.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως, ταξινομώντας τους σε 22 επιστημονικά πεδία και
176 υπο-πεδία. Η κατάταξη αυτή χρησιμοποιεί αναφορές από τα δεδομένα του Scopus και
παρουσιάζει δεδομένα για το συνολικό αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου των
επιστημόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας.
Τα μέλη του Πανεπιστημίου μας που διακρίνονται διεθνώς για το ερευνητικό τους Έργο είναι
(βλέπε και συνημμένο αρχείο):
–  Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και αντιπρύτανης Έρευνας & Δια
Βίου Εκπαίδευσης του Πα.Δ.Α. Δρ Ιωάννης Κλεάνθη Καλδέλλης, ο οποίος βρίσκεται στην 45η
θέση κατάταξης από το σύνολο των Ελλήνων επιστημόνων, συμπεριλαμβανόμενος στο 1%
του συνόλου των αναγνωρισμένων ερευνητών του πλανήτη μας,
–  ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Δρ Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ο
οποίος βρίσκεται στην 386η θέση της κατάταξης,
–  ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοιατρικής Δρ Αναστάσιος Ντούνης, ο οποίος
βρίσκεται στην 652η θέση της κατάταξης, και
–  ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δρ Αντώνιος
Μπόγρης, ο οποίος βρίσκεται στην 870η θέση της κατάταξης από το σύνολο των Ελλήνων
επιστημόνων.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη για πρώτη φορά παρουσία του καθηγητή του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δρ. Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη στη θέση 813 της
κατάταξης και της καθηγήτριας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Δρ Αιμιλίας Κονδύλη
στη 876η θέση.
Στον εν λόγω κατάλογο στον οποίον περιλαμβάνονται περίπου διακόσιες χιλιάδες (200,000)
επιστήμονες παγκοσμίως, εμπεριέχονται και οι προσφάτως αφυπηρετήσαντες (*) καθηγητές
κ.κ. Τσιλιγγίρης Παναγιώτης και Πατερμαράκης Γεώργιος καθώς και οι συνεργάτες/διδάσκοντες
(**) του Πανεπιστημίου κ. Νικολαΐδης Παντελής και η κα Γιαννακοπούλου Ευγενία.
Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι τα πέντε από τα δέκα μέλη του ΠΑΔΑ., που αναφέρονται στον
κατάλογο αξιολόγησης, δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Ενέργειας, στη δεύτερη θέση (των
Ελλήνων επιστημόνων) του οποίου βρίσκεται (βλέπε σχετικό αρχείο) ο αντιπρύτανης Έρευνας
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του ΠΑΔΑ κ. Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, μια μόνο θέση πίσω από τον ομότιμο καθηγητή του
Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου.
 Για το νεοσύστατο αλλά δυναμικά ανερχόμενο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κατάλογος
αυτός (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4) αντιπροσωπεύει μια
αμερόληπτη πηγή διεθνούς αξιολόγησης, που αναδεικνύει την ποιότητα και τη χρονική
διάρκεια της έρευνας και συγγραφής των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας.
 Η διάκριση αυτή πιστοποιεί τη διεθνή αναγνώριση κορυφαίας επιστημονικής και ερευνητικής
παραγωγής, η οποία, μαζί με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία και την εκτεταμένη συμβολή
μας στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, αναδεικνύουν το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως ένα από τα πλέον δυναμικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
διεθνώς.
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Δέκα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ στους κορυφαίους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη
αναγνωρισιμότητα του έργου τους παγκοσμίως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έξι (6) εν ενεργεία καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δύο (2) προσφάτως
συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ καθώς και δύο (2) συνεργαζόμενοι ερευνητές περιλαμβάνονται
στον ετήσιο κατάλογο των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, βάσει της απήχησης του
Ερευνητικού τους έργου στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετούν, δύο περισσότεροι από την
αντίστοιχη κατάταξη του 2021. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της υψηλού
επιπέδου έρευνας και παραγωγής συγγραφικού έργου που πραγματοποιείται στο
Πανεπιστήμιο μας και συμβάλλει σαφώς στη διεθνή αναγνώριση του Πα.Δ.Α.
Όπως κάθε χρόνο (από το 2019) στις 10 Οκτωβρίου 2022, οι Jeroen Baas (Elsevier, B.V.),
Kevin Boyack (SciTech Strategies, USA) & John P.A. Ioannidis (Stanford), δημοσίευσαν τη
βάση δεδομένων κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες ανά πεδίο. Η βάση
δεδομένων ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την απήχηση του επιστημονικού έργου για
σχεδόν 10.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως, ταξινομώντας τους σε
22 επιστημονικά πεδία και 176 υπο-πεδία. Η κατάταξη αυτή χρησιμοποιεί αναφορές από τα
δεδομένα του Scopus και παρουσιάζει δεδομένα για το συνολικό αντίκτυπο του δημοσιευμένου
ερευνητικού έργου των επιστημόνων καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους
σταδιοδρομίας.
Τα μέλη του Πανεπιστημίου μας που διακρίνονται διεθνώς για το ερευνητικό τους Έργο είναι
(βλέπε και σχετικό Πίνακα-1):
Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου
Εκπαίδευσης του Πα.Δ.Α. Δρ Ιωάννης Κλεάνθη Καλδέλλης, ο οποίος υπηρετεί το Πα.Δ.Α. (και
ως ΤΕΙ Πειραιά) από το 1991 και βρίσκεται στην 45η θέση κατάταξης από το σύνολο των
Ελλήνων επιστημόνων, συμπεριλαμβανόμενος στο 1% του συνόλου των αναγνωρισμένων
ερευνητών του πλανήτη μας,
Ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Δρ Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ο οποίος
βρίσκεται στην 386η θέση της κατάταξης,
Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοιατρικής Δρ Αναστάσιος Ντούνης, ο οποίος
βρίσκεται στην 652η θέση της κατάταξης, και
Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δρ Αντώνιος
Μπόγρης, ο οποίος βρίσκεται στην 870η θέση της κατάταξης από το σύνολο των Ελλήνων
επιστημόνων.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη για πρώτη φορά παρουσία του καθηγητή του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δρ Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη στη θέση 813 της
κατάταξης και της καθηγήτριας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Δρ Αιμιλίας Κονδύλη
στη 876η θέση.
Στον εν λόγω κατάλογο στον οποίον περιλαμβάνονται περίπου διακόσιες χιλιάδες (200,000)
επιστήμονες παγκοσμίως, εμπεριέχονται και οι προσφάτως αφυπηρετήσαντες (*) καθηγητές
κ.κ. Τσιλιγγίρης Παναγιώτης και Πατερμαράκης Γεώργιος καθώς και οι συνεργάτες/διδάσκοντες
(**) του Πανεπιστημίου κ. Νικολαΐδης Παντελής και η κα Γιαννακοπούλου Ευγενία.
Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι τα πέντε από τα δέκα μέλη του Πα.Δ.Α., που αναφέρονται στον
κατάλογο αξιολόγησης, δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Ενέργειας, στη δεύτερη θέση (των
Ελλήνων επιστημόνων) του οποίου βρίσκεται (βλέπε σχετικό Πίνακα-2) ο αντιπρύτανης
Έρευνας του Πα.Δ.Α. κ. Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, μια μόνο θέση πίσω από τον ομότιμο καθηγητή
του Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου.
Για το νεοσύστατο αλλά δυναμικά ανερχόμενο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κατάλογος
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αυτός (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4) αντιπροσωπεύει μια
αμερόληπτη πηγή διεθνούς αξιολόγησης, που αναδεικνύει την ποιότητα και τη χρονική
διάρκεια της έρευνας και συγγραφής των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας.
Η διάκριση αυτή πιστοποιεί τη διεθνή αναγνώριση κορυφαίας επιστημονικής και ερευνητικής
παραγωγής, η οποία, μαζί με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία και την εκτεταμένη συμβολή
μας στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, αναδεικνύουν το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως ένα από τα πλέον δυναμικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
διεθνώς.
Από το Γραφείο του Αντιπρύτανη Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πα.Δ.Α.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ Διεθνείς κατατάξεις ΑΕΙ
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Συνεργασία της ΠΟΞ με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής
Γέφυρα που ενώνει την προσφορά και τη ζήτηση
στην αγορά εργασίας

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής εγκαινίασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Ξενοδόχων σε ειδική τελετή
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3

Νοεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη
Άλσους Αιγάλεω παρουσία μελών του
Δ.Σ της ΠΟΞ καθηγητών και φοιτητών
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της

Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α Ο Πρόεδρος
της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Παναγιώτης
Ε Καλδής υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης
μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας προωθώντας

την επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας και εμπειρίας του κλάδου ως γέφυρα που ενώνει την προσφορά και
τη ζήτηση στην αγορά εργασίας προς όφελος φοιτητών και επιχειρήσεων
Στον διάλογο που ακολούθησε με φοιτήτριες και φοιτητές ο κ Τάσιος αναφέρθηκε
στις δεξιότητες που λείπουν από την αγορά εργασίας και στις κενές θέσεις στον
ξενοδοχειακό κλάδο Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο λείπουν δεξιότητες σε όλες
τις θέσεις του οργανογράμματος όσον αφορά το προσωπικό των μονάδων Από μια
απλή καμαριέρα μέχρι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που μπορεί να είναι διευθυντής σε
ξενοδοχείο ή προϊστάμενος σε ένα τμήμα Χρειάζονται οι δεξιότητες χρειάζονται οι
ξένες γλώσσες χρειάζονται άνθρωποι που να αγαπούν αυτό που κάνουν και να
υποστηρίζουν τον τίτλο Ελληνική Φιλοξενία
Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α και Πρόεδρος

της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας κ Κωνσταντίνος Μαρινάκος εξήγησε ότι
μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται πιο

συστηματικά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
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Συνεργασία της ΠΟΞ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εγκαινίασε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Περικλής
Λύτρας» της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω, παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΠΟΞ,
καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής κ.
Παναγιώτης Ε. Καλδής υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενδυνάμωση της
σχέσης μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας,
προωθώντας την επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας και εμπειρίας του κλάδου, ως γέφυρα που ενώνει την προσφορά και τη ζήτηση
στην αγορά εργασίας, προς όφελος των φοιτητών, αλλά και των επιχειρήσεων.
Στο διάλογο που ακολούθησε με φοιτήτριες και φοιτητές, ο κ. Τάσιος αναφέρθηκε στις
δεξιότητες που λείπουν από την αγορά εργασίας και στις κενές θέσεις στον ξενοδοχειακό
κλάδο.
«Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, λείπουν δεξιότητες σε όλες τις θέσεις του
οργανογράμματος όσον αφορά το προσωπικό των μονάδων. Από μια απλή καμαριέρα μέχρι
ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που μπορεί να είναι διευθυντής σε ξενοδοχείο ή προϊστάμενος σε
ένα τμήμα. Χρειάζονται οι δεξιότητες, χρειάζονται οι ξένες γλώσσες, χρειάζονται άνθρωποι που
να αγαπούν αυτό που κάνουν και να υποστηρίζουν τον τίτλο «Ελληνική Φιλοξενία».
Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα και να βρεθούμε μαζί από
κοινού και σε άλλους χώρους, αλλά και να συμβάλλουμε και εμείς στις επόμενες κινήσεις που
θα γίνουν, μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε όλους τους προορισμούς της χώρας.
Αν αναλογιστούμε ότι κάναμε το πρώτο βήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ευέλικτη
ζώνη της Β’ και Γ’ Δημοτικού, μέσω της συνεργασίας του ΞΕΕ με τα υπουργεία Παιδείας και
Τουρισμού στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φιλοξενία ΜΟΥ» και, τώρα το δεύτερο
βήμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη σημερινή μας υπογραφή, έχουμε όλα τα εχέγγυα για
να εξελιχθούν όλα καλύτερα στην αγορά εργασίας στον κλάδο μας. Για εμάς αποτελεί μεγάλη
τιμή, η εμπιστοσύνη που δείχνει στην Ομοσπονδία μας η Διοίκηση του Πανεπιστημίου»,
δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΠΟΞ.
«Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται πιο
συστηματικά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να καταγράψουμε μεθοδικά όσο γίνεται τα
πεδία στα οποία θεωρούμε ότι απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες
και μάλιστα, θα λέγαμε κυρίως, κατόπιν του μεγάλου ελλείματος που διαπιστώσαμε το
τελευταίο διάστημα στο κομμάτι του τουρισμού όσον αφορά τους απασχολούμενους, αλλά
κυρίως της αντιστοίχισης δεξιοτήτων στη χώρα μας, η οποία δυστυχώς κατατάσσεται τελευταία
στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό δείκτη» σημείωσε από την πλευρά του ο Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
Αρκαδίας κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος.
0
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Συνεργασία της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
με το Πανεπιστήμιο Αυτικής Αττικής

Συνεργασία

με το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής εγκαινίασε η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε
ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε

στο συνεδριακό κέντρο Περικλής Λύτρας
της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω παρουσία

μελών του Δ.Σ της ΠΟΞ καθηγητών
και φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ Δ Α Ο Πρόεδρος

της ΠΟΞ κ Γρηγόρης Τάσιος και ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Καθηγητής κ Παναγιώτης

Ε Καλδής υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης
μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και
της ακαδημαϊκής κοινότητας προωθώντας την
επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και
εμπειρίας του κλάδου ως γέφυρα που ενώνει
την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας

προς όφελος των φοιτητών αλλά και των
επιχειρήσεων

Στο διάλογο που ακολούθησε με φοιτήτριες
και φοιτητές ο κ Τάσιος αναφέρθηκε στις δεξιότητες

που λείπουν από την αγορά εργασίας
και στις κενές θέσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο
Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο λείπουν δεξιότητες

σε όλες τις θέσεις του οργανογράμματος
όσον αφορά το προσωπικό των μονάδων

Από μια απλή καμαριέρα μέχρι ένα υψηλόβαθμο
στέλεχος που μπορεί να είναι διευθυντής σε

ξενοδοχείο

ή προϊστάμενος σε ένα τμήμα Χρειάζονται

οι δεξιότητες χρειάζονται οι ξένες
γλώσσες χρειάζονται άνθρωποι που να αγαπούν
αυτό που κάνουν και να υποστηρίζουν τον τίτλο
Ελληνική Φιλοξενία Πιστεύω ότι το επόμενο

χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα και
να βρεθούμε μαζί από κοινού και σε άλλους χώρους

αλλά και να συμβάλλουμε και εμείς στις
επόμενες κινήσεις που θα γίνουν μέσω της πρακτικής

άσκησης των φοιτητών σε όλους τους
προορισμούς της χώρας Αν αναλογιστούμε ότι
κάναμε το πρώτο βήμα στην πρωτοβάθμια εκ¬

παίδευση και στην ευέλικτη ζώνη της Β και Γ
Δημοτικού μέσω της συνεργασίας του ΞΕΕ με
τα υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού στο καινοτόμο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φιλοξενία
ΜΟΥ και τώρα το δεύτερο βήμα στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση με τη σημερινή μας υπογραφή

έχουμε όλα τα εχέγγυα για να εξελιχθούν
όλα καλύτερα στην αγορά εργασίας στον κλάδο
μας Για εμάς αποτελεί μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη

που δείχνει στην Ομοσπονδία μας η Διοίκηση

του Πανεπιστημίου δήλωσε μεταξύ άλλων

ο Πρόεδρος της ΠΟΞ
Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε

να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται πιο συστηματικά

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας να καταγράψουμε

μεθοδικά όσο γίνεται τα πεδία στα
οποία θεωρούμε ότι απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες

παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες και μάλιστα

θα λέγαμε κυρίως κατόπιν του μεγάλου ελ
λείματος που διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα

στο κομμάτι του τουρισμού όσον αφορά
τους απασχολούμενους αλλά κυρίως της αντι
στοίχισης δεξιοτήτων στη χώρα μας η οποία δυστυχώς

κατατάσσεται τελευταία στον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό δείκτη σημείωσε από την πλευρά
του ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης

Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α και Πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίας κ Κωνσταντίνος

Μαρινάκος
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Συνεργασία της Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ξενοδόχων με
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Αντιπροσωπεία 10 αμερικανικών ΑΕΙ στο ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας 10 ΑΕΙ των ΗΠΑ στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του International Academic Partnership
Program/IAPP-Greece, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την
προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Εκ μέρους του ΠΑΔΑ, στις συνομιλίες παρευρέθηκε η Πρυτανεία του ιδρύματος, οι Κοσμήτορες
και μέλη ΔΕΠ από τρεις  Σχολές, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη
εκπροσώπησή του.
Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τα εξής πανεπιστήμια:
California Polytechnic State University,
Johns Hopkins University,
Lehigh University,
Michigan State University,
Roger Williams University,
Rutgers University,
University of Cincinnati,...
 Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://www.esos.gr
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Αντιπροσωπεία 10 αμερικανικών ΑΕΙ στο ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας 10 ΑΕΙ των ΗΠΑ στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του International Academic Partnership
Program/IAPP-Greece, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την
προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Εκ μέρους του ΠΑΔΑ, στις συνομιλίες παρευρέθηκε η Πρυτανεία του ιδρύματος, οι Κοσμήτορες
και μέλη ΔΕΠ από τρεις  Σχολές, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη
εκπροσώπησή του.
Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τα εξής πανεπιστήμια:
California Polytechnic State University,
Johns Hopkins University,
Lehigh University,
Michigan State University,
Roger Williams University,
Rutgers University,
University of Cincinnati,
University of Delaware,
University of Kentucky,
York College of Pennsylvania.
Η συνάντηση ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση  του ιδρύματος και των υπαρχουσών δεσμών
με πανεπιστήμια/φορείς των ΗΠΑ από τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή. Εν συνεχεία, η
επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, κ. Becky Spritz, από το πανεπιστήμιο Roger
Williams, αναφέρθηκε στους προσδοκώμενους στόχους της συνάντησης εκ μέρους της
αμερικανικής πλευράς. Ακολούθησε συνεδρία ερωταποκρίσεων (Q&A session) με τη θερμή
συμμετοχή των παρευρισκομένων, καταλήγοντας στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της εκδήλωσης,
τις άμεσες συζητήσεις των αμερικανών ακαδημαϊκών με τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ, υπό τη
μορφή στρογγυλών τραπεζών.
Ο διάλογος αποδείχθηκε ιδιαίτερα γόνιμος και η ανταπόκριση από πλευράς των αμερικανικών
πανεπιστημίων ήταν αξιοσημείωτη, ειδικά σε ζητήματα συνεργασίας στο πλαίσιο κοινών
ερευνητικών δραστηριοτήτων, αμοιβαίων ανταλλαγών φοιτητών/προσωπικού, συνεπίβλεψη
διπλωματικών ή/και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, Πρακτικής
Άσκησης, σχεδιασμού διπλών (dual) ή/και διπλής ειδίκευσης (joint) Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων Σπουδών, Summer Schools, διαλέξεων διακεκριμένων μελών ΔΕΠ των δύο
χωρών, κ.ά.
Τέλος, εκφράστηκε η ελπίδα η συγκεκριμένη συνάντηση και το πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ εν γένει
να αποτελέσει την έναρξη ενός συνεχούς, αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ των δύο
πλευρών, με την από κοινού συμβολή και καθοδήγηση προς την επιτυχή της έκβαση.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ Αμερικάνικα Πανεπιστήμια
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Αντιπροσωπεία 10 αμερικανικών ΑΕΙ στο ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας 10 ΑΕΙ των ΗΠΑ στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο του International Academic Partnership
Program/IAPP-Greece, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την
προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Εκ
μέρους του ΠΑΔΑ, στις συνομιλίες παρευρέθηκε η Πρυτανεία του ιδρύματος, οι Κοσμήτορες
και μέλη ΔΕΠ από τρεις Σχολές, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη
εκπροσώπησή του. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τα εξής πανεπιστήμια:
California Polytechnic State University, Johns Hopkins University, Lehigh University, Michigan
State University, Roger Williams University, Rutgers University, University of Cincinnati,...
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Μετατροπή συμβατικού πλοίου
σε ηλεκτροπροωθουμενο
Πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτ Αττικής

Του Πάρη Τσιριγώτη
ptsirigotis@nafiemporiki.gr

ΤΗ μετατροπη μεσαίου συμβατικού
μεταχειρισμένου πλοίου σε

υβριδικό-ηλεκτροπροωθοϋμενο
προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα

της Γενικής Γραμματείας
ΛιμένωνΛιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων για το
οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση

μέσω ΕΣΠΑ
Πρόκειται για ένα έργο που γίνεται

σε συνεργασία με το τμήμα
ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
και των δήμωνΑιγιάυ και Δωρίδας
οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν

και στην ίδρυση διαδημοτικής
ναυτικής εταιρείας

Η χρηματοδότηση του
προγράμματος

που ανέρχεται περίπου

στα 6 εκατ ευρω και έχει ήδη
εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ δεν
περιλαμβάνει μόνο την εξεύρεση
πλοίου και τη μετατροπή του σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο
αλλά και τις νέες υποδομές που θα
υλοποιηθούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις

του Αιγιάυ και στην περιοχή

του Αγ Νικολάου Φωκίδας
για να μπορεί το πλοίο να φορτίζεται

από ανανεώσιμες πηγές Φω
τοβολταϊκό ή/και Αιολικό Πάρκο

Επίσης θα κατασκευαστεί σύστημα

ασφαλούς και υηερταχείας
ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών

κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα

στο πλοίο να μπορεί να
κινείται συνέχεια

Οι μελέτες του προγράμματος
έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει
η πρώτη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ
έως το τέλος του 2022 αρχές του
2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση

για να ξεκινήσει η
υλοποίηστι των έργων

θα κατασκευαστεί σύστημα ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης
των συσσωρευτών του πλοίου

Η χρηματοδότηση
ανέρχεται στα 6 εκατ
ευρώ κατ έχει εξασφαλιστεί

μέσω ΕΣΠΑ

Σημειώνεται ότι η λειτουργία
της πορθμειακής γραμμής Αιγίου

Αγιάυ Νικολάου Δωρίδος είχε

σταματήσει το 201 l λόγω της
κρίστις ενώ η δραστηριοποίηση
εκ νέου της γραμμής θα αυξήσει
την οικονομική και τουριστική
δραστηριότητα των δυο γειτονικών

περιοχών
Το πλοίο που αναμένεται να

επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνι¬

σμό θα συνδέσει ακτοπλοϊκώς το
Αίγιο με το νησάκι Τριζόνια περιοχή

NATURA και τον Άγιο Νικόλαο

Δωρίδος ενώ θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 1 50

ατόμων και τεσσάρων φορτηγών ή
ανάλογων αριθμών οχημάτων σε
γραμμικά μέτρα

Η μετατροπή από συμβατικό
σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό
ναυπηγείο υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής και θα
φέρει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές

και πρότυπα του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ

Η συνολική απόσταση που θα

Πιλότος
για επενδύσεις
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Γενικής
Γραμματείας Ναυτιλιακών
Επενδύσεων που γίνεται
σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής έχει ως στόχο να

ξεπεράσει τα διανυθέντα
μίλια που μπορεί να καλύπτει
έως τώρα ένα πλοίο με μπαταρίες
διεθνώς αλλά και να αποτελέσει
πιλότο της γενικότερης

πολιτικής του υπουργείου
Ναυτιλίας σχετικά με την
ανάληψη πρωτοβουλιών για
επενδύσεις που αναμένεται
να ληφθούν στο μέλλον για τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε εγκαταστάσεις
λιμένων αλλά και για το
πρασίνισμα μικρών πλοίων

της ακτοπλοΐας που καλύπτουν
άγονες και ελεύθερες γραμμές

καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο
θα είναι περίπου τα 20 μίλια

Στον σχεδιασμό προβλέπονται
4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς

μήνες ενώ το καλοκαίρι
που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται

θα είναι περισσότερα
Το σκεπτικό ήταν το πλοίο να

μπει σε μία γραμμή όπου δεν υπάρχουν

ανταγωνιστές πρακειμένου να
μη δημιουργηθούν προβλήματα
αλλά και να εξυπηρετήσει τους
κατοίκους και τους επισκέπτες
του νησιού Τριζόνια που εξυπηρετούνται

αυτήν τη στιγμή μόνο
με ιδιωτικά σκάφη

jSID I5676909J
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Στο ΠΑΔΑ αντιπροσωπεία δέκα Αμερικανικών Πανεπιστημίων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο ΠΑΔΑ αντιπροσωπεία δέκα Αμερικανικών Πανεπιστημίων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας
10 ΑΕΙ των ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του “International Academic
Partnership Program/IAPP-Greece”, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών.
Εκ μέρους του ΠΑΔΑ στις συνομιλίες παρευρέθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος, οι
Κοσμήτορες, καθώς και κάποια μέλη ΔΕΠ κι από τις 6 Σχολές του προκειμένου να
διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπροσώπησή του.
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.
Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελείτο από τα κάτωθι πανεπιστήμια:
Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΠΑΔΑ μπορείτε να την δείτε εδώ.
Η συνάντηση ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση  του ΠΑΔΑ και των υπαρχουσών δεσμών με
πανεπιστήμια/φορείς των ΗΠΑ από τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή. Εν συνεχεία, η
επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας κα Becky Spritz, από το πανεπιστήμιο Roger
Williams, αναφέρθηκε στους προσδοκώμενους στόχους της συνάντησης εκ μέρους της
αμερικανικής πλευράς. Ακολούθησε συνεδρία ερωταποκρίσεων (Q&A) με τη θερμή συμμετοχή
των παρευρισκομένων, καταλήγοντας στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της εκδήλωσης, τις άμεσες
συζητήσεις των αμερικανών ακαδημαϊκών με τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ υπό τη μορφή
στρογγυλών τραπεζών.  
Ο διάλογος αποδείχθηκε ιδιαίτερα γόνιμος και η ανταπόκριση από πλευράς των αμερικανικών
πανεπιστημίων ήταν αξιοσημείωτη, ειδικά σε ζητήματα συνεργασίας στο πλαίσιο κοινών
ερευνητικών δραστηριοτήτων, αμοιβαίων ανταλλαγών φοιτητών/προσωπικού, συνεπίβλεψη
διπλωματικών ή/και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, Πρακτικής
Άσκησης, σχεδιασμού διπλών (dual) ή/και διπλής ειδίκευσης (joint) Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων Σπουδών, Summer Schools, διαλέξεων διακεκριμένων μελών ΔΕΠ των δύο
χωρών, κ.ά.
Τέλος, εκφράστηκε η ελπίδα η συγκεκριμένη συνάντηση και το πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ εν γένει
να αποτελέσει την έναρξη ενός συνεχούς, αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ των δύο
πλευρών, με την από κοινού συμβολή και καθοδήγηση προς την επιτυχή της έκβαση.
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%82/27734-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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Συνεργασία Π0 και Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΞ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενδυνάμωση της σχέσης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
και ακαδημαϊκής κοινότητας
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ξενοδόχων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε ειδική τελετή
που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Περικλής Λύτρας» της
Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω, παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΠΟΞ, καθηγητών
και φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΔ.Α
Ειδικότερα, στόχος είναι η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, προωθώντας την επιχειρηματικότητα
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του
κλάδου, ως γέφυρα που ενώνει την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας,
προς όφελος των φοιτητών, αλλά και των επιχειρήσεων. Στον διάλογο που ακολούθησε
με φοιτήτριες και φοιτητές, ο Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος του ΠΟΞ αναφέρθηκε
στις δεξιότητες που λείπουν από την αγορά εργασίας και στις κενές θέσεις στον
ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Επίκουρος
Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. και Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Αρκαδίας, εξήγησε πως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, γίνεται προσπάθεια
για την όσο πιο συστηματική παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς εργασίας.
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Διαβήτης: Εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων αναπτύσσουν τρία ελληνικά πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι εξελίξεις στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.
Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος
στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται με
βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις στο
διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν πάει
πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί κανείς
ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
Έξυπνα φάρμακα για απώλεια βάρους και όχι μόνο
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα».
Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε
κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για να αδυνατίσουν, ο
διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή δρουν όταν το
σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία επίδραση στον
μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη διαβητικά
παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η γνώση
μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού βάρους,
αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
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κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως
να ασχολείται ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή
συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός
με το σάκχαρο του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές
μπορεί να τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Τα δελφίνια και η γονιδιακή διερεύνηση του διαβήτη
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο.
Το σάκχαρό του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην
παγώσει στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά
προβλήματα που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200.
Έτσι λοιπόν, μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους.
Θα πρέπει να μάθουμε σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να
τροποποιεί τα επίπεδα σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το
γονίδιο και αν δεν το έχει να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό
άτομο να μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών
του».
Δείτε επίσης
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Την μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτρικό προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο και το μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους
οποίους θα δραστηριοποιείται, σε ευφυείς, πράσινους λιμένες, προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος, οι οποίοι
αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άγγελος Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή
του θα υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο – Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
“Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια”,
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
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Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
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Διαβήτης: Έξυπνη εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό αναπτύσσουν τρία
ελληνικά πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένας διαβητικός θα μπορεί να φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το καταναλώσει και θα παίρνει
πληροφορίες για τις θερμίδες.
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν». Πρόκειται
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία, όπως
δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο επίκουρος
καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο Μοριακής
Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ. Παναγιώτης
Χαλβατσιώτης. Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις,
αναφερόμενος στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται
με βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις
στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν
πάει πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί
κανείς ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
Έξυπνα φάρμακα για απώλεια βάρους και όχι μόνο
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα». Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να
προκαλέσουν προβλήματα σε κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για
να αδυνατίσουν, ο διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή
δρουν όταν το σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία
επίδραση στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη
διαβητικά παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η
γνώση μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού
βάρους, αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
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κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για
μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται
ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το
κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο
του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να
τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Τα δελφίνια και η γονιδιακή διερεύνηση του διαβήτη
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διαβήτης: Ελληνικά πανεπιστήμια φτιάχνουν εφαρμογή κινητού για τη μέτρηση
θερμίδων – Πώς λειτουργεί
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Διαβήτης: Έξυπνη εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό αναπτύσσουν τρία ελληνικά
πανεπιστήμια
Με μια φωτογραφία του γεύματός του πριν το καταναλώσει, ο διαβητικός στο εξής θα παίρνει
πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να
μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του.
Αυτό θα γίνεται μέσω μιας έξυπνης εφαρμογής, την οποία αναπτύσσουν το τμήμα τροφίμων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, θα ολοκληρωθεί σε μία διετία, όπως δήλωσε στην
εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο επίκουρος καθηγητής
Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη
στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.
Ο ίδιος μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος στο βιονικό
πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται με βλαστοκύτταρα, στο
μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα.
Οι εξελίξεις στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή, καθώς οι κλινικές μελέτες
που είχαν πάει πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες,
αν σκεφτεί κανείς ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής
Χαλβατσιώτης, έχουν κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται
έως το τέλος του έτους.
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα».
Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε
κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για να αδυνατίσουν, ο
διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή δρουν όταν το
σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία επίδραση στον
μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη διαβητικά
παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η γνώση
μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού βάρους,
αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Όπως σημειωνει ο κ. Χαλβατσιώτης, «γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και
όπως σε πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για
αιματολογικά νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον.
Επίσης, ένα καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής
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δυσλειτουργίας. Ήδη, έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το
βιονικό πάγκρεας, και ήδη, κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει
τελειοποίησης, και ως προς το μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται
ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και
χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη
κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι
χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του.
Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν
εμφανείς».
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά;
«Το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει
ότι τα ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα,
αναλόγως των αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν
και απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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«Έρχεται» το πρώτο ηλεκτρικό πλοίο στην Ελλάδα – Τι προδιαγραφές θα έχει
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε ηλεκτρικό και το
μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους οποίους θα δραστηριοποιείται
προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο για ένα ηλεκτρικό πλοίο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα
ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και
Αγ.Νικολάου Δωρίδος, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής
ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άγγελος Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή
του θα υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο – Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
“Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια”,
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Η κατασκευή και η λειτουργία του πλοίου
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να ξεκινήσει η υλοποίηση
των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20
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μίλια.Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
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Διαβήτης: Έξυπνη εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό αναπτύσσουν τρία
ελληνικά πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν». Πρόκειται
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία, όπως
δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο επίκουρος
καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο Μοριακής
Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ. Παναγιώτης
Χαλβατσιώτης.
Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος
στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται με
βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις στο
διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν πάει
πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί κανείς
ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα». Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να
προκαλέσουν προβλήματα σε κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για
να αδυνατίσουν, ο διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή
δρουν όταν το σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία
επίδραση στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη
διαβητικά παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η
γνώση μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού
βάρους, αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για
μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται
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ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το
κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο
του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να
τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».

https://www.alithia.gr/magazine/ygeia/diavitis-exypni-efarmogi-gia-metrisi-thermidon-apo-kinito-anaptyssoyn-tria-ellinika


http://www.naftikachronika.gr/

 Publication date: 13/11/2022 18:59

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ελλάδα: Μετατροπή συμβατικού πλοίου σε υβριδικό- ηλεκτροπροωθούμενο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο και το μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους
οποίους θα δραστηριοποιείται, σε ευφυείς, πράσινους λιμένες, προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Αγ.Νικολάου Δωρίδος, οι οποίοι
αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος
Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή του θα
υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο – Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
“Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια”,
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
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καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτό: Αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από
την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.
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Διαβήτης: Εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν». 
Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος
στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται με
βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις στο
διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν πάει
πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί κανείς
ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα». Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να
προκαλέσουν προβλήματα σε κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για
να αδυνατίσουν, ο διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή
δρουν όταν το σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία
επίδραση στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη
διαβητικά παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η
γνώση μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού
βάρους, αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για
μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται
ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το
κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο
του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να
τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
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ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.
Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος
στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται με
βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις στο
διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν πάει
πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί κανείς
ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
Πηγή: Διαβήτης: Εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό
Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για
νέες δημοσιεύσεις.
Διεύθυνση email
Εγγραφή
Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το
ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.
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Έξυπνη εφαρμογή για διαβητικούς αναπτύσσουν τρία ελληνικά πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
 
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις
μελέτες που γίνονται με βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά
νοσήματα.
Οι εξελίξεις στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες
που είχαν πάει πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες,
αν σκεφτεί κανείς ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής
Χαλβατσιώτης, έχουν κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται
έως το τέλος του έτους.
Έξυπνα φάρμακα για απώλεια βάρους και όχι μόνο
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα».
Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε
κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για να αδυνατίσουν, ο
διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή δρουν όταν το
σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία επίδραση στον
μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη διαβητικά
παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η γνώση
μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού βάρους,
αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
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έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως
να ασχολείται ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή
συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός
με το σάκχαρο του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές
μπορεί να τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Τα δελφίνια και η γονιδιακή διερεύνηση του διαβήτη
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο.
Το σάκχαρό του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην
παγώσει στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά
προβλήματα που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200.
Έτσι λοιπόν, μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
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Διαβήτης: Έξυπνη εφαρμογή που θα μετρά τις θερμίδες από το κινητό αναπτύσσουν
ελληνικά πανεπιστήμια – Ο… μετρητής της ινσουλίνης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
Τμήμα Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.
Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος
στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται με
βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις στο
διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν πάει
πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί κανείς
ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
Έξυπνα φάρμακα για απώλεια βάρους και όχι μόνο
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα».
Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε
κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για να αδυνατίσουν, ο
διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή δρουν όταν το
σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία επίδραση στον
μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη διαβητικά
παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η γνώση
μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού βάρους,
αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
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κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για
μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται
ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το
κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο
του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να
τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Τα δελφίνια και η γονιδιακή διερεύνηση του διαβήτη
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
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ΓΓ Λιμένων: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ η μετατροπή πλοίου σε ηλεκτρικό για την
γραμμή Αίγιο-Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NewsRoom 13 Νοεμβρίου 2022 19:20
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο και το μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους
οποίους θα δραστηριοποιείται, σε ευφυείς, πράσινους λιμένες, προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγιαλίας και Δωρίδος, οι οποίοι αναμένεται να
προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άγγελος Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή
του θα υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο – Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
“Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια”,
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
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Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε επίσης:
Χαρδαλιάς από Σάμο: Είμαστε νηφάλιοι, ψύχραιμοι, ισχυροί και έτοιμοι να υπερασπιστούμε
την πατρίδα
Τζάνετ Γέλεν: Πιθανή μια αναπροσαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά από μια
συμφωνία ειρήνευσης
Αναγκαίο το «ξεπάγωμα» των τριετιών – Απώλειες για χαμηλόμισθους έως 4,5 μισθούς
ετησίως
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Διαβήτης: Μέτρηση θερμίδων από το κινητό – Εξυπνη εφαρμογή από ελληνικά
πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.
Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος
στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται
με βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά νοσήματα. Οι εξελίξεις
στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες που είχαν
πάει πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί
κανείς ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν
κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
Επανάσταση έχουν φέρει νέα φάρμακα
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη.
Αυτό που τώρα όμως καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον
προδιαβήτη, οπότε αν μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο
αισιόδοξο μάτι και το αύριο. Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει
σημαντική επίδραση, ωστόσο σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για
το οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο
είναι πολύ πιο ισχυρό από τα ήδη κυκλοφορούντα».
Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε
κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για να αδυνατίσουν, ο
διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή δρουν όταν το
σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία επίδραση στον
μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη διαβητικά
παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η γνώση
μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού βάρους,
αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
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κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
Πρόκειται για μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως
να ασχολείται ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή
συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός
με το σάκχαρο του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές
μπορεί να τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Η γονιδιακή διερεύνηση στρέφεται και στη φύση
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό του ανεβαίνει
το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα που
δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους.
Θα πρέπει να μάθουμε σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να
τροποποιεί τα επίπεδα σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το
γονίδιο και αν δεν το έχει να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό
άτομο να μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών
του».
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή
που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτροπροωθούμενο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Από την έντυπη έκδοση
Τη μετατροπή μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο
προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Δωρίδας, οι οποίοι αναμένεται
να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος, που ανέρχεται περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και έχει ήδη
εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ, δεν περιλαμβάνει μόνο την εξεύρεση πλοίου και τη μετατροπή
του σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο, αλλά και τις νέες υποδομές που θα υλοποιηθούν στις
λιμενικές εγκαταστάσεις του Αιγίου και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Φωκίδας για να μπορεί
το πλοίο να φορτίζεται από ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκό ή/και Αιολικό Πάρκο).
Επίσης θα κατασκευαστεί σύστημα ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των
συσσωρευτών κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα στο πλοίο να μπορεί να κινείται συνέχεια.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης, ενώ η δραστηριοποίηση εκ νέου της γραμμής θα αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των δύο γειτονικών περιοχών.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα συνδέσει ακτοπλοϊκώς το
Αίγιο, με το νησάκι Τριζόνια, περιοχή NATURA, και τον Άγιο Νικόλαος Δωρίδος, ενώ θα έχει
μεταφορική δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων
αριθμών οχημάτων σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Το σκεπτικό ήταν το πλοίο να μπει σε μία γραμμή όπου δεν υπάρχουν ανταγωνιστές
προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και να εξυπηρετήσει τους κατοίκους και
τους επισκέπτες του νησιού Τριζόνια που εξυπηρετούνται αυτήν τη στιγμή μόνο με ιδιωτικά
σκάφη.
Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων που γίνεται σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ως στόχο να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που
μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με μπαταρίες διεθνώς, αλλά και να αποτελέσει
«πιλότο» της γενικότερης πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη
πρωτοβουλιών για επενδύσεις που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εγκαταστάσεις λιμένων, αλλά και για το «πρασίνισμα»
μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα που μπορεί να
πραγματοποιηθούν στη νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
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Μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτροπροωθούμενο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Πάρης Τσιριγώτης • [email protected]
Από την έντυπη έκδοση
Τη μετατροπή μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο
προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Δωρίδας, οι οποίοι αναμένεται
να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος, που ανέρχεται περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και έχει ήδη
εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ, δεν περιλαμβάνει μόνο την εξεύρεση πλοίου και τη μετατροπή
του σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο, αλλά και τις νέες υποδομές που θα υλοποιηθούν στις
λιμενικές εγκαταστάσεις του Αιγίου και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Φωκίδας για να μπορεί
το πλοίο να φορτίζεται από ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκό ή/και Αιολικό Πάρκο).
Επίσης θα κατασκευαστεί σύστημα ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των
συσσωρευτών κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα στο πλοίο να μπορεί να κινείται συνέχεια.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης, ενώ η δραστηριοποίηση εκ νέου της γραμμής θα αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των δύο γειτονικών περιοχών.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα συνδέσει ακτοπλοϊκώς το
Αίγιο, με το νησάκι Τριζόνια, περιοχή NATURA, και τον Άγιο Νικόλαος Δωρίδος, ενώ θα έχει
μεταφορική δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων
αριθμών οχημάτων σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Το σκεπτικό ήταν το πλοίο να μπει σε μία γραμμή όπου δεν υπάρχουν ανταγωνιστές
προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και να εξυπηρετήσει τους κατοίκους και
τους επισκέπτες του νησιού Τριζόνια που εξυπηρετούνται αυτήν τη στιγμή μόνο με ιδιωτικά
σκάφη.
Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων που γίνεται σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ως στόχο να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που
μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με μπαταρίες διεθνώς, αλλά και να αποτελέσει
«πιλότο» της γενικότερης πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη
πρωτοβουλιών για επενδύσεις που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εγκαταστάσεις λιμένων, αλλά και για το «πρασίνισμα»
μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
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συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα που μπορεί να
πραγματοποιηθούν στη νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
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Μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτροπροωθούμενο
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Από την έντυπη έκδοση
Τη μετατροπή μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο
προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Δωρίδας, οι οποίοι αναμένεται
να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος, που ανέρχεται περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και έχει ήδη
εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ, δεν περιλαμβάνει μόνο την εξεύρεση πλοίου και τη μετατροπή
του σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο, αλλά και τις νέες υποδομές που θα υλοποιηθούν στις
λιμενικές εγκαταστάσεις του Αιγίου και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Φωκίδας για να μπορεί
το πλοίο να φορτίζεται από ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκό ή/και Αιολικό Πάρκο).
Επίσης θα κατασκευαστεί σύστημα ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των
συσσωρευτών κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα στο πλοίο να μπορεί να κινείται συνέχεια.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης, ενώ η δραστηριοποίηση εκ νέου της γραμμής θα αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των δύο γειτονικών περιοχών.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα συνδέσει ακτοπλοϊκώς το
Αίγιο, με το νησάκι Τριζόνια, περιοχή NATURA, και τον Άγιο Νικόλαος Δωρίδος, ενώ θα έχει
μεταφορική δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων
αριθμών οχημάτων σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Το σκεπτικό ήταν το πλοίο να μπει σε μία γραμμή όπου δεν υπάρχουν ανταγωνιστές
προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και να εξυπηρετήσει τους κατοίκους και
τους επισκέπτες του νησιού Τριζόνια που εξυπηρετούνται αυτήν τη στιγμή μόνο με ιδιωτικά
σκάφη.
Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων που γίνεται σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ως στόχο να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που
μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με μπαταρίες διεθνώς, αλλά και να αποτελέσει
«πιλότο» της γενικότερης πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη
πρωτοβουλιών για επενδύσεις που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εγκαταστάσεις λιμένων, αλλά και για το «πρασίνισμα»
μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα που μπορεί να
πραγματοποιηθούν στη νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
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Μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτροπροωθούμενο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Από την έντυπη έκδοσηΤη μετατροπή μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.Πρόκειται για ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία
με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων
Αιγίου και Δωρίδας, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής
ναυτικής εταιρείας.Η χρηματοδότηση του προγράμματος, που ανέρχεται περίπου στα 6 εκατ.
ευρώ και έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω του ΕΣΠΑ, δεν περιλαμβάνει μόνο την εξεύρεση πλοίου
και τη μετατροπή του σε υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο, αλλά και τις νέες υποδομές που θα
υλοποιηθούν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Αιγίου και στην περιοχή του Αγ. Νικολάου
Φωκίδας για να μπορεί το πλοίο να φορτίζεται από ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκό ή/και
Αιολικό Πάρκο).Επίσης θα κατασκευαστεί σύστημα ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής
φόρτισης των συσσωρευτών κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα στο πλοίο να μπορεί να κινείται
συνέχεια.Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη
χρηματοδότηση για να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.Σημειώνεται ότι η λειτουργία της
πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε σταματήσει το 2011 λόγω της
κρίσης, ενώ η δραστηριοποίηση εκ νέου της γραμμής θα αυξήσει την οικονομική και τουριστική
δραστηριότητα των δύο γειτονικών περιοχών.Μεταφορική δυνατότητα πλοίου – στόχος του
προγράμματοςΤο πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα συνδέσει
ακτοπλοϊκώς το Αίγιο, με το νησάκι Τριζόνια, περιοχή NATURA, και τον Άγιο Νικόλαος
Δωρίδος, ενώ θα έχει μεταφορική δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων
φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων σε γραμμικά μέτρα.Η μετατροπή από συμβατικό σε
ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη του τμήματος ηλεκτρολόγων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο
ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την
ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι
περισσότερα.Το σκεπτικό ήταν το πλοίο να μπει σε μία γραμμή όπου δεν υπάρχουν
ανταγωνιστές προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και να εξυπηρετήσει τους
κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού Τριζόνια που εξυπηρετούνται αυτήν τη στιγμή μόνο
με ιδιωτικά σκάφη.«Πιλότος» για επενδύσειςΤο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας
Ναυτιλιακών Επενδύσεων που γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει
ως στόχο να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης πολιτικής του
υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις που αναμένεται
να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εγκαταστάσεις
λιμένων, αλλά και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που καλύπτουν άγονες
και ελεύθερες γραμμές.Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής
θα ιδρυθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και
Πιστοποίησης Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα που
μπορεί να πραγματοποιηθούν στη νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
Source: naftemporiki.gr
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Έξυπνη εφαρμογή για διαβητικούς αναπτύσσουν τρία ελληνικά πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο χρήστης θα μπορεί θα φωτογραφίζει το γεύμα του
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο
επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν» κ.
Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις
μελέτες που γίνονται με βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα αιματολογικά
νοσήματα. Οι εξελίξεις στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι
κλινικές μελέτες που είχαν πάει πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια,
επανέρχονται δριμύτερες, αν σκεφτεί κανείς ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως
λέει ο καθηγητής Χαλβατσιώτης, έχουν κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300
υποβάλλονται έως το τέλος του έτους.
Έξυπνα φάρμακα για απώλεια βάρους και όχι μόνο
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα». Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να
προκαλέσουν προβλήματα σε κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για
να αδυνατίσουν, ο διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή
δρουν όταν το σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία
επίδραση στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη
διαβητικά παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η
γνώση μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού
βάρους, αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το
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μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για
μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται
ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το
κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο
του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να
τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Τα δελφίνια και η γονιδιακή διερεύνηση του διαβήτη
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
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Την μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτρικό προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο και το μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους
οποίους θα δραστηριοποιείται, σε ευφυείς, πράσινους λιμένες, προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Αγ.Νικολάου Δωρίδος, οι οποίοι
αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άγγελος Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή
του θα υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο - Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
"Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια",
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου - Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
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Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
Π.Τσ
Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
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Την μετατροπή συμβατικού πλοίου σε ηλεκτρικό προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε
υβριδικό-ηλεκτροπροωθούμενο και το μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους
οποίους θα δραστηριοποιείται, σε ευφυείς, πράσινους λιμένες, προβλέπει πρωτοποριακό
πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και Αγ.Νικολάου Δωρίδος, οι οποίοι
αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άγγελος Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή
του θα υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο – Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
“Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια”,
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
Οι μελέτες του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί και αφού γίνει η πρώτη αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να
ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20 μίλια.
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Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
Π.Τσ
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Έξυπνη εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό αναπτύσσουν τρία ελληνικά
πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου «Αττικόν».
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία,
όπως δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου
«Αττικόν» κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αναφερόμενος στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα,
αλλά και στις μελέτες που γίνονται με βλαστοκύτταρα, στο μοτίβο που αντιμετωπίζονται τα
αιματολογικά νοσήματα.
Οι εξελίξεις στο διαβήτη φαίνεται να είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή , καθώς οι κλινικές μελέτες
που είχαν πάει πίσω διεθνώς λόγω covid τα προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται δριμύτερες,
αν σκεφτεί κανείς ότι στο εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπως λέει ο καθηγητής
Χαλβατσιώτης, έχουν κατατεθεί 80 καινούργιες κλινικές μελέτες και άλλες 300 υποβάλλονται
έως το τέλος του έτους.
Έξυπνα φάρμακα για απώλεια βάρους και όχι μόνο
«Έχουμε πολλά νέα πράγματα να δούμε στο εγγύς μέλλον, τα οποία θα στηρίζονται είτε στις
μελέτες γενετικών προσδιορισμών, ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που οδηγούν τους
διαβητικούς σε άσχημες εξελίξεις της υγείας τους, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ή νεφρολογικά
νοσήματα, όπου την τελευταία πενταετία έχει συντελεστεί μία επανάσταση. Κι αυτό διότι
δόθηκε η άδεια τα νέα φάρμακα για τον διαβήτη να χορηγούνται και σε άτομα με καρδιαγγειακά
νοσήματα ή νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς απαραίτητα να έχουν διαβήτη. Αυτό που τώρα όμως
καταπολεμάται ήδη σθεναρά είναι η παχυσαρκία, γιατί προσδιορίζει τον προδιαβήτη, οπότε αν
μειώσουμε το ποσοστό της παχυσαρκίας, τότε θα δούμε με πιο αισιόδοξο μάτι και το αύριο.
Ήδη ένα σκεύασμα με ένα χάπι την εβδομάδα απέδειξε ότι έχει σημαντική επίδραση, ωστόσο
σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ενέσιμο σκεύασμα (για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί
οι κλινικές μελέτες και πρόκειται άμεσα να πάρει άδεια) το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από τα
ήδη κυκλοφορούντα». Σε ερώτηση αν αυτά τα χάπια απώλειας βάρους ενδέχεται να
προκαλέσουν προβλήματα σε κάποιο μη διαβητικό, καθότι τελευταία κάποιοι τα παίρνουν για
να αδυνατίσουν, ο διακεκριμένος διαβητολόγος απαντά: «Αυτά είναι έξυπνα φάρμακα, δηλαδή
δρουν όταν το σάκχαρο είναι ψηλά. Αν το σάκχαρο είναι φυσιολογικό, δεν έχουν καμία
επίδραση στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Άρα θα μπορέσουν να τα πάρουν και τα μη
διαβητικά παχύσαρκα άτομα κι έτσι να προλάβουν την εξέλιξη της παχυσαρκίας σε διαβήτη. Η
γνώση μας για το χάπι είναι πάνω από δεκαετία και όχι μόνο για την απώλεια σωματικού
βάρους, αλλά και για την προστασία από στεφανιαία επεισόδια».
Βλαστοκύτταρα και βιονικό πάγκρεας
Σύμφωνα με τον κ. Χαλβατσιώτη, γίνονται πολλές μελέτες για τα βλαστοκύτταρα «και όπως σε
πολλά νοσοκομεία έχουμε τις μονάδες μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για αιματολογικά
νοσήματα, έτσι θα έχουμε πιθανότατα και για τον διαβήτη στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα
καινούργιο κεφάλαιο αναπτύσσεται για την προστασία της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ήδη,
έχουν γίνει τεχνολογικές επιτυχίες που μπορούν να αποτελέσουν το βιονικό πάγκρεας, και ήδη,
κυκλοφορεί αυτή η τεχνολογία στην αγορά, απλά χρήζει τελειοποίησης, και ως προς το

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/399349/eksypni-efarmogi-gia-metrisi-thermidon-apo-to-kinito-anaptyssoun-tria-ellinika-panepistimia


https://www.onmed.gr/

 Publication date: 14/11/2022 09:39

 Alexa ranking (Greece): 259

 link

μέγεθος να γίνει μικρότερο, αλλά και να μην χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Πρόκειται για
μία συσκευή που μετράει το ζάχαρο συνεχώς και χορηγεί ινσουλίνη, χωρίς όμως να ασχολείται
ο ασθενής, όπως στις συσκευές που ήδη κυκλοφορούν. Αυτή η συσκευή συνδέεται με το
κινητό τηλέφωνο με κάποια εφαρμογή κι έτσι χωρίς να ασχολείται ο διαβητικός με το σάκχαρο
του, η τεχνολογία τον βοηθά στη ρύθμιση του. Μελλοντικά αυτές οι συσκευές μπορεί να
τοποθετούνται υποδόρια, έτσι ώστε να μην είναι καν εμφανείς».
Τα δελφίνια και η γονιδιακή διερεύνηση του διαβήτη
Πώς όμως η φύση μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη να πάει ένα βήμα μπροστά; «Το Εθνικό
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Θηλαστικών στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρήσει ότι τα
ρινοδέλφινα μπορούν και ανεβάζουν και κατεβάζουν το σάκχαρο τους στο αίμα, αναλόγως των
αναγκών τους. Δηλαδή έχουν ένα κουμπί γενετικό, με το οποίο ενεργοποιούν και
απενεργοποιούν το διαβήτη. Όταν χρειάζονται υδατάνθρακες ανεβαίνει το σάκχαρο γιατί πχ
θέλουν να κυνηγήσουν, θέλουν ενέργεια, όταν όμως κοιμούνται πέφτουν τα επίπεδα του
σακχάρου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο βάτραχος στον βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Το σάκχαρό
του ανεβαίνει το χειμώνα κατά τη χειμερία νάρκη εκατό φορές επάνω, για να μην παγώσει στις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως να του δημιουργήσει πχ καρδιαγγειακά προβλήματα
που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο η αύξηση του σακχάρου από το 100 στο 200. Έτσι λοιπόν,
μελετώντας τη φύση και τις δυναμικές που έχει αναπτύξει για να αντιμετωπίζει την
υπεργλυκαιμία, ή να την χρησιμοποιεί προς όφελος της, πιστεύουμε ότι θα έχουμε
παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μάθουμε
σε ποιο γονίδιο στηρίζεται στο δελφίνι πχ η δυνατότητα που έχει να τροποποιεί τα επίπεδα
σακχάρου, να ψάξουμε να δούμε αν το έχει και ο άνθρωπος αυτό το γονίδιο και αν δεν το έχει
να το κερδίσει, με τη γονιδιακή θεραπεία, ούτως ώστε ένα διαβητικό άτομο να μπορεί να
ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το διαβήτη του, αναλόγως των αναγκών του».
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Διαβήτης: Έξυπνη εφαρμογή για μέτρηση θερμίδων από το κινητό αναπτύσσουν τρία
ελληνικά πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία έξυπνη εφαρμογή μέσω της οποίας ένας διαβητικός θα φωτογραφίζει το γεύμα του πριν το
καταναλώσει και θα παίρνει πληροφορίες για τις θερμίδες, έτσι ώστε να γνωρίζει πόση
ινσουλίνη να χρησιμοποιήσει για να μην ανέβει το επίπεδο του ζαχάρου του, αναπτύσσουν το
τμήμα τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου "Αττικόν". Πρόκειται
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDDIET, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε μία διετία, όπως
δήλωσε στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου "104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ" ο επίκουρος
καθηγητής Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και υπεύθυνος στο Εργαστήριο Μοριακής
Βιολογίας Διαβήτη στο διαβητολογικό κέντρο του Νοσοκομείου "Αττικόν" κ. Παναγιώτης
Χαλβατσιώτης. Ο κ. Χαλβατσιώτης μίλησε ακόμη για όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις,
αναφερόμενος στο βιονικό πάγκρεας, τα έξυπνα φάρμακα, αλλά και στις μελέτες που γίνονται
με βλαστοκύτταρα...
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«Έρχεται» το πρώτο ηλεκτρικό πλοίο στην Ελλάδα – Τι προδιαγραφές θα έχει
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη μετατροπή ενός μεσαίου συμβατικού μεταχειρισμένου πλοίου σε ηλεκτρικό και το
μετασχηματισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων στους οποίους θα δραστηριοποιείται
προβλέπει πρωτοποριακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για το οποίο ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω
ΕΣΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο για ένα ηλεκτρικό πλοίο γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα
ηλεκτρολόγων μηχανολόγων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και των δήμων Αιγίου και
Αγ.Νικολάου Δωρίδος, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν και στην ίδρυση διαδημοτικής
ναυτικής εταιρείας.
Η χρηματοδότηση του έργου φθάνει περίπου στα 6 εκατ. ευρώ και προβλέπει και τη μετατροπή
των λιμενικών εγκαταστάσεων για υποδοχή και χρήση «Πράσινης Ενέργειας» μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ θα εγκατασταθούν επίσης σταθμοί φόρτισης
υβριδικών/ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άγγελος Κυριαζόπουλος το πλοίο θα εξευρεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού και η μετατροπή
του θα υλοποιηθεί σε κάποιο από τα υπάρχοντα ναυπηγεία της χώρας υπό την επίβλεψη του
τμήματος ηλεκτρολόγων του πανεπιστημίου.
Τονίζει ότι η δραστηριοποίησή του, όταν ολοκληρωθεί η μετασκευή του θα γίνει στην
πορθμειακή γραμμή Αίγιο – Τριζόνια-Άγιος Νικόλαος Δωρίδος κάτι που αναμένεται να αυξήσει
την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.
“Το σκεπτικό ήταν να πάμε σε μία γραμμή προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα
ανταγωνισμού σε πλοιοκτήτες καθώς αυτή η γραμμή παραμένει αδρανής για πολλά χρόνια”,
τόνισε ο κ. Κυριαζόπουλος, ενώ σχετικά με τον στόχο του προγράμματος είπε ότι με σκάφος
θέλουμε να ξεπεράσει τα διανυθέντα μίλια που μπορεί να καλύπτει έως τώρα ένα πλοίο με
μπαταρίες διεθνώς, αλλά και το συγκεκριμένο έργο να αποτελέσει «πιλότο» της γενικότερης
πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών για επενδύσεις
που αναμένεται να ληφθούν στο μέλλον για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
εγκαταστάσεις λιμένων, καθώς και για το «πρασίνισμα» μικρών πλοίων της ακτοπλοΐας που
καλύπτουν άγονες και ελεύθερες γραμμές.
Η κατασκευή και η λειτουργία του πλοίου
Σημειώνεται ότι στους λιμένες του Αιγίου και Αγ. Νικολάου Δωρίδος θα κατασκευαστεί σύστημα
ασφαλούς και υπερταχείας ηλεκτρικής φόρτισης των συσσωρευτών του πλοίου κάτι που θα
του δώσει τη δυνατότητα να κινείται συνεχώς.
2022 αρχές του 2023 αναμένεται και η πρώτη χρηματοδότηση για να ξεκινήσει η υλοποίηση
των έργων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου Δωρίδος είχε
σταματήσει το 2011 λόγω της κρίσης.
Το πλοίο που αναμένεται να επιλεγεί μετά από διεθνή διαγωνισμό θα έχει μεταφορική
δυνατότητα τουλάχιστον 150 ατόμων και τεσσάρων φορτηγών η ανάλογων αριθμών οχημάτων
σε γραμμικά μέτρα.
Η μετατροπή από συμβατικό σε ηλεκτρικό θα γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο υπό την επίβλεψη
του τμήματος ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα φέρει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Η συνολική απόσταση που θα καλύπτει το πλοίο ανά δρομολόγιο θα είναι περίπου τα 20
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μίλια.Στον σχεδιασμό προβλέπονται 4 δρομολόγια την ημέρα τους χειμερινούς μήνες ενώ το
καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση θα αυξάνεται θα είναι περισσότερα.
Στην περιοχή των δήμων που θα γίνει η δραστηριοποίηση της γραμμής θα ιδρυθεί σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρότυπο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Υβριδικών Ηλεκτροπροωθούμενων Πλοίων και μελετών για αντίστοιχα έργα.
newsit.gr
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ΠΑΔΑ: Συνεργασία με τον νεοσύστατο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών
Αποφοίτων του Ιδρύματος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση υποδέχθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, τους εκπροσώπους του Συλλόγου Διπλωματούχων
Μηχανικών Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σταύρο Δουλκερίδη, Πρόεδρο ΔΣ και
Ιωάννη Κολλιαλή, Γενικό Γραμματέα, παρουσία του Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύματος καθηγητή Σταύρου Καμινάρη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανακοίνωση της νόμιμης αναγνώρισης του Συλλόγου
Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων ΠΑΔΑ από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η εξέταση της
δυνατότητας φιλοξενίας γραφείων του Συλλόγου στις εγκαταστάσεις του ΠΑΔΑ, δράσεις
δραστηριοποίησής του, η ανταλλαγή απόψεων, καθώς και η συνδρομή του Πανεπιστημίου στη
διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων μηχανικών 5ετούς φοίτησης,  καθώς
και περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας.
Ο  Πρύτανης καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους την
υποστήριξη του Ιδρύματος στις προσπάθειές τους και την συμπόρευση στο δίκαιο δικαίωμά
τους για εργασία βάσει των επαγγελματικών τους προσόντων.
Ανέφερε ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης του ΠΑΔΑ ξεπερνούν ήδη τους 750
και ότι φαίνεται να υλοποιείται η εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)
για την πρόταση αντιστοιχίας Τμημάτων Σχολών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, με Τμήματα
Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επίσης, ανέφερε την συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής από τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, όπως και την έκδοση της απόφασης των
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Άγγελου Συρίγου 4124/3.8.2022 (ΦΕΚ Β΄ 4124), με την οποία 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.
Επιπλέον είπε ότι ήδη έχει σταλεί στην ως άνω Επιτροπή η προβλεπόμενη έγκριση από την
Σύγκλητο του ΠΑΔΑ των προγραμμάτων σπουδών των  Τμημάτων Μηχανικών και η βεβαίωση
για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.
Τέλος, αναφέρθηκε στην ικανοποιητική πρόοδο πιστοποίησης Τμημάτων Μηχανικών, αλλά και
λοιπών του ΠΑΔΑ, από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, που συνδέεται με την
προηγούμενη διαδικασία.
Οι παρόντες εξέφρασαν την αμοιβαία ικανοποίησή τους και αναμένεται να
επαναπροσδιορίσουν τις συναντήσεις τους και τον συντονισμό των ενεργειών τους.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔ  
Στο τακτικό ετήσιο συνέδριο της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο διεξήχθη  στις 11 – 12
Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα, έλαβε μέρος ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος. Ο
Δήμαρχος είναι μέλος του Δ.Σ της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου.
Ο τίτλος του Συνεδρίου ήταν «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ – Με Αποφασιστικότητα, Τόλμη
και Όραμα σχεδιάζουμε το μέλλον μας».
Στο συνέδριο έκαναν παρεμβάσεις ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Μανώλης Κουτουλάκης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος
Καλλιθέας και Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Δημήτρης Καρνάβος καθώς και εκπρόσωποι
Κοινοβουλευτικών κομμάτων, Βουλευτές Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και εκπρόσωποι
Φορέων.
 
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του που είχε τίτλο «Ιαματικά Λουτρά και η Συμβολή τους στην
Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη», αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στη σημασία της
εφαρμογής του σχεδίου της Ολοκληρωμένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης στα νησιά μας. Αφιέρωσε
δε την ομιλία του αυτή στον αείμνηστο καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Ρόκκο, ένα σπουδαίο
δάσκαλο και διανοούμενο, ο οποίος και επινόησε τον όρο της ολοκληρωμένης αξιοβίωτης
ανάπτυξης.
Ο Δήμαρχος έκανε αναφορά στο σχέδιο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ»
που εκπονήθηκε από τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων) σε συνεργασία με το Δήμο Νισύρου που αποτελεί τον οδικό χάρτη για την
ανάπτυξη της Νισύρου, και που οι στόχοι που έθεσε υλοποιούνται τώρα. Επίσης, έκανε
αναφορά στο στον οδικό χάρτη για την μετατροπή της Νισύρου σε νησί με μηδενικές
εκπομπές, που έχει τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΗΣΙ». Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και βρίσκεται σε φάση εφαρμογής.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ο Δήμαρχος, ανέπτυξε το θέμα των Λουτρών
ξεκινώντας από την Ιστορία  και τη συμβολή τους στην οικονομία του νησιού και καταλήγοντας
στο όραμα της Δημοτικής Αρχής και όλων των Νισυρίων, για μία εκσυγχρονισμένη μονάδα
Ιαματικών Λουτρών. Η ολοκλήρωση του έργου και η λειτουργία των σύγχρονων
εγκαταστάσεων που θα υπάρχουν πλέον στα Ιαματικά Λουτρά, θα συμβάλλει τα μέγιστα στη
δημιουργία μίας νέας αναπτυξιακής πορείας με σεβασμό στο περιβάλλον και στόχο την
κοινωνική ευημερία.
Ο κ. Κορωναίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στον κ. Νίκο Ανδριώτη, στον μεγάλο Νισύριο ευεργέτη
από την Αμερικανική Ομογένεια, ο οποίος έκανε την μεγάλη οικονομική προσφορά των €
2.000.000 στο Δήμο Νισύρου, βάζοντας έτσι τον θεμέλιο λίθο για την ανακαίνιση των Ιαματικών
Λουτρών.
Η ομιλία του Δημάρχου:
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ΠΑΔΑ : Εκδήλωση για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχενείου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο "Περικλής Ν.Λύτρας" της
Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τίμησε την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 με μία λιτή αλλά ουσιαστικής σημασίας
εκδήλωση ιστορικής μνήμης.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση δύο εκ των πρωταγωνιστών της εποχής: το
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατάληψης του Πολυτεχνείου Διονύσης Μαυρογένης και ο
εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού Δημήτρης Παπαχρήστος, οι οποίοι και κατέθεσαν τις
προσωπικές τους μαρτυρίες.
Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής τόνισε  ότι ο
λόγος των «διασήμων σε ήθος» παρευρισκομένων προσφέρει το αυθεντικό αφήγημα της
εποχής και ότι είμαστε πολύ τυχεροί, αλλά και υπερήφανοι γι΄αυτό.
Ακόμη, ανέφερε ότι γιορτάζεται η επέτειος αυτής της εξέγερσης – ένα εμβληματικό πολιτικό και
ηθικό κίνημα αντίστασης, κυρίως των νέων, απέναντι στο τότε αυταρχικό δικτατορικό καθεστώς
- με ασφάλεια αλλά και διαρκή επαγρύπνηση για τα σύνορά μας, την κλιματική αλλαγή, το
βιοτικό μας επίπεδο, την παιδεία μας και την ποιότητα της δημοκρατίας μας.
Κατέληξε ότι με σαφώς διαφορετικά δεδομένα, όλοι μαζί με ενότητα, ενστερνιζόμαστε αξίες της
τότε εποχής, τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού, εργαζόμαστε για την μείωση των
ανισοτήτων και το δημόσιο συμφέρον, διεκδικούμε μια κοινωνία συμπεριληπτική με
ανθεκτικότητα και επενδύουμε στους ανθρώπους και στη διαγενεακή ισότητα.
Την εκδήλωση επιμελήθηκε και συντόνισε ο Νίκος Αποστολόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος
Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού
του ΠΑΔΑ.
Στις φωτογραφίες της Ευτυχίας Περιβολάρη, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε.
Καλδής απονέμει τις τιμητικές πλακέτες στους καλεσμένους με τους οποίους είχε και μία
σύντομη συνάντηση στην Πρυτανεία.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πολυτεχνείο
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Διαδικιυπκό Διήμερο Διεθνές Forum

διοργανώνει το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και
ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός
Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», σε
συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, την έδρα UNESCO του Τεχνολογικού
Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και
Επιστημών, σας προσκαλούν σε ένα διήμερο
διεθνές διαδικτυακό Forum, με τίτλο «Ο
Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο
Χώρο και την Europeana-Προκλήσεις -
Προοπτικές». To Forum θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και
τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται
τα εξής:

«Το SearchCulture.gr είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής
Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου που αναπτύσσει
το ΕΚΤ. Στο SearchCulture.gr έχουν συγκεντρωθεί μέχρι 

σήμερα πάνω από 830.000 τεκμήρια, όπως αρχεία,
χάρτες, λαογραφικό υλικό, βιβλία, μνημεία, κλπ., από
78 φορείς από όλη την Ελλάδα, όπως η Διεύθυνση
των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού,
το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, η Εθνική
Πινακοθήκη, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα
Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στα
Χανιά, κλπ.

Όραμα μας είναι το SearchCulture.gr να προσφέρει
ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της ψηφιακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται
στα επιμέρους ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών
φορέων, και να το καταστήσει ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο 

και μακροχρόνια διαθέσιμο για επιμέρους
κοινότητες ενδιαφέροντος, όπως την εκπαιδευτική και
την ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, με
σκοπό τη μάθηση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση
και την καινοτομία, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία
ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό.

Παράλληλα, το ΕΚΤ είναι και ο διαπιστευμένος
Εθνικός Συσσωρευτής για το Ψηφιακό Πολιτιστικό
Περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana,
στην οποία έχει διαθέσει πάνω από 580.000 τεκμήρια.
Τα στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν στο Φόρουμτων θεματικών 

και εθνικών συσσωρευτών της Europeana, σε
ευρωπαϊκά έργα που συντονίζονται από τη Europeana
(Europeana Common Culture, CRAFTED, κλπ.) καθώς
και σε ομάδες εργασίας μέσα από τις οποίες συν-
διαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις γύρω από
τον Ψηφιακό Πολιτισμό. Παρ'όλα αυτά, το ελληνικό
περιεχόμενο που μπορεί κανείς να βρει σήμερα στη
Europeana αντιστοιχεί μόνο στο 1 , 1 7% του συνολικού
περιεχομένου.

Η υποχρέωση ένταξης των παραγόμενων ψηφιακών 

συλλογών στο SearchCulture.gr και, μέσω αυτού
και στη Europeana, έχει αρχίσει να εντάσσεται ως
υποχρέωση στις νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης
έργων ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
στη χώρα μας, όπως στην Πρόσκληση 03ΕΠΑΝΕΚ
της ΕΥ ΨΗΜΕΤ και στην 1 18 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Ως

εκ τούτου, το επόμενο διάστημα αναμένεται μία σημαντική 

κλιμάκωση της διάθεσης του ψηφιακού μας
αποθέματος στο διαδίκτυο. Το σύνολο τωνπαραγόμε-
νων αποτελεσμάτων θα συμμορφώνεται με τις Βασικές
Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας που έχει εκδώσει
το ΕΚΤ, και οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά, μία κοινή
γλώσσα να μιλάμε για βασικά θέματα ψηφιοποίησης
και πρότυπης διάθεσης του πολιτισμού στο διαδίκτυο,
σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η πρόσφατη ευρωπαϊκή Σύσταση του
2021 για τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου
Χώρου για τον Πολιτισμό καλεί τα Κράτη-Μέλη να
επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού 

τομέα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες
για τον σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής
σε εθνικό επίπεδο η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων στον Πολιτισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Forum είναι να απο-
τιμηθείη έως τώρα πορεία της συμμετοχής της χώρας
μας στη Europeana, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για
τον Πολιτισμό, αλλά Kat να διερευνηθούν περαιτέρω
οι προοπτικές και οι προκλήσεις που εγείρονται από
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα,
όπως η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων υποδομών 

και η κατάρτιση των στελεχών των φορέων
πολιτισμού ως προς τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι σχέσεις του ψηφιακού
πολιτισμού με καίριους τομείς όπως η εκπαίδευση, η
έρευνα, ο τουρισμός και η πολιτιστική διπλωματία.
Τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, θα διενεργηθεί πρακτικό 

σεμινάριο για την ένταξη νέων συλλογών στο
SearchCulture.gr και τη Europeana.

Η συμμετοχή στο Forum είναι ανοικτή στο κοινό,
αλλά απευθύνεται κυρίως σε φορείς της κεντρικής
κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε
επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με
οποιαδήποτε πτυχή της συντήρησης και ανάδειξης
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και σε
εταιρείες πληροφορικής και τεχνικούς αναδόχους που
υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού
μας αποθέματος και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν
για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης των
συλλογών στον SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή
πλατφόρμα Europeana.

To Forum θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
zoom, στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα περιλαμβάνει 

και ομιλίες στελεχών της Europeana στην αγγλική
γλώσσα (χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται προεγγραφή 

εδώ.
(https://us06web.zoom.us/weblnar/register/

WN_8fxKB4bkSI2RqYHx wuvbQ)
Συνοπτικό Πρόγραμμα
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022:
1 .	Θα παρουσιαστεί από υψηλόβαθμα στελέχη της

Europeana, το έργο που επιτελεί η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

της Ευρώπης στην ανάδειξη του πολιτιστικού
αποθέματος των ευρωπαϊκών λαώνκαι τη σημασία
ενίσχυσης της εθνικής μας παρουσίας σε αυτή.

2.	Θα παρουσιαστεί από στελέχη του ΕΚΤ το
ιστορικό ανάπτυξης του Εθνικού Συσσωρευτή
SearchCulture.gr, οι έως τώρα επιτυχίες και οι μελλοντικές 

προκλήσεις.

3.	Θα παρουσιαστεί τα ζητήματα και οι προοπτικές
που εγείρονται γύρω από την σχέση του Ψηφιακού
Πολιτισμού μεσημαντικούς τομείς της δημόσιας
ζωής και συγκεκριμένα στο χώρο της Έρευνας, της
Εκπαίδευσης, του Τουρισμού και της Πολιτιστικής
Διπλωματίας.

4.	Θα μιλήσουν εκπρόσωποι φορέων με μακροχρόνια 

εμπειρία στην ψηφιοποίηση και διαχείριση
ψηφιακών συλλογών για τη συμμετοχή τους στο
SearchCulture.grrai'niv Europeana.

5.	Στο τέλος, στο πλαίσιο Στρογγυλής Τράπεζας
θα κατατεθούν απόψεις από τους εκπροσώπους των
Φορέων του Δημόσιου χώρου και θα καταγραφεί το
μέλλον του Ψηφιακού μας Πολιτισμού.

Παρασκευή , 2 Δεκεμβρίου 2022
Πρακτικό Σεμινάριο για την ένταξη νέων συλλογών
Κύριο αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι «Βασικές

Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας για την ένταξη
συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Search Culture,
gr» που έχει εκδώσει το ΕΚΤ για την ένταξη ψηφιακών
συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού 

Περιεχομένου Search Culture.gr ,για έργα
τα οποία χρηματοδοτούνται ή όχι από Προσκλήσεις
του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα:
1 .Αρχικά θα παρουσιαστεί η διαδικασία που έχει

σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο SearchCulture.gr για τον
εμπλουτισμό των ψηφιακών συλλογών της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονομιάς.

2.	Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας και συγκεκριμένα:
το διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης ψηφιακών συλλογών, 

τα βασικά μεταδεδομένα, η διάθεσή τουςοτα
υποστηριζόμενα σχήματα μέσω του πρωτοκόλλου
ΟΑΙ-ΡΜΗ, οι άδειες χρήσης και, τέλος, ως προτα τα
ψηφιακά αρχεία,οι προδιαγραφές μορφοτύπων καθώς
και οι ελάχιστες αναλύσεις.

3.	Τέλος, θα παρουσιαστούν τα λεξιλόγια που έχει
αναπτύξει το ΕΚΤ (τύποι αντικειμένων, θέματα, προσωπικότητες, 

ιστορικές περίοδοι) και έχει δημοσιεύσει
ως Ανοικτά Δεδομένα και οι τρόποι με τους οποίους
οι φορείς μπορούν να τα αξιοποιήσουν στις υποδομές
τους με στόχο την εξασφάλιση της σημασιολογικής
διαλειτουργικότητας των συλλογών τους.

Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για τη συγκεκριμένη 

εκδήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ στη διεύθυνση
searchculture@ekt.gr, και με το Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ
(αρμόδιος κ. Κων/νος Σκριάπας Τηλέφ. 6974-881944
E-mail: perrevianet@gmail.com)».
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Τρίκαλα: Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Μουσείο Τσιτσάνη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη  συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο με τίτλο: «Κλιματική
Μνημοσύνη», που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και έχει την ευθύνη διοργάνωσης ενός
Ενημερωτικού –Βιωματικού Σεμιναρίου  με αντικείμενο τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
στα Πολιτιστικά αγαθά,  στις 25  Νοεμβρίου 2022 και ώρες 15.00-21.00 και δωρεάν συμμετοχή,
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.
Οι  υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον
Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε είκοσι (20) εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Τρικάλων.
Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει τα εφόδια να κατανοήσουν:
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  από ειδικούς επιστήμονες με βιωματικό και διαδραστικό
τρόπο.
Στο πλαίσιο του Έργου το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη θα πραγματοποιήσει συνολικά
τρία βιωματικά σεμινάρια, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της Α/Βάθμιας και 2/Βάθμιας
Εκπαίδευσης της ΠΕ Τρικάλων, με σκοπό να δοθούν  πολύτιμες γνώσεις και  εμπειρίες για τις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και τον τρόπο προστασίας της.
Ήδη, πραγματοποίησε το 1ο Σεμινάριο τον Απρίλιο 2022 , με πολύ μεγάλη συμμετοχή
εκπαιδευτικών της Α/Βάθμιας και 2/Βάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ σχεδιάζει να  πραγματοποιήσει
το 2ο , την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 .
Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:
Εκπαιδευτές Εργαστηρίου: Καθηγητές ΑΕΙ, Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητοι
ερευνητές
Εξοπλισμός Εργαστηρίου: Θα διατεθεί  για την εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Τρόπος συμμετοχής: Επειδή η εκπαίδευση αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (20
άτομα), απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link:
https://forms.gle/crnAx5v9ZN6ew1Gk6
Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και μέσω  διαδικτύου και  το Link  θα ανακοινωθεί έγκαιρα σε
όσους εγγραφούν.
Από τους διοργανωτές προτείνεται η συμμετοχή  με φυσική παρουσία.
Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα, που θα ισχύουν από το ΕΟΔΥ  τις μέρες  της
διοργάνωσης.
Το Εργαστήριο  αυτό  εντάσσεται στη Δράση 5 του Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη», που
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο: «Οργάνωση βιωματικών Σεμιναρίων για
την Κλιματική Αλλαγή και την Πολιτιστική Κληρονομιά»
Επιστημονικός υπεύθυνος για την εκπαίδευση :
Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
Πρόεδρος του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Διευθυντής του εργαστηρίου Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης
Τηλ: +30 210 538 1443 /6945-273390, Email: ganetsos@uniwa.gr.
Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή με τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου
Το Έργο έχει ως στόχο την  ανάπτυξη και εφαρμογή, πολιτικών και δράσεων για την
προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/trikala-viomatiko-seminario-gia-ekpaideytikoys-sto-moyseio-tsitsani/
https://forms.gle/crnAx5v9ZN6ew1Gk6
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αλλαγή και δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και
προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα, στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο,
συνεχώς μεταβάλλεται.
Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά
και στην προληπτική συντήρηση τους.
Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και
των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής
κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο
του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Το  Σεμινάριο πραγματοποιείται  με την υποστήριξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και
Τεχνογνωσίας PlaTTO του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής .
Όλες οι λεπτομέρειες  και το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα
https://klimatiki-mnimosini.gr/ Δήλωση  συμμετοχής στο Link
https://forms.gle/crnAx5v9ZN6ew1Gk6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΤΗΛΕΦ.: 24310-77977 , E-Mail: tsitsanis@trikalacity.gr

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/trikala-viomatiko-seminario-gia-ekpaideytikoys-sto-moyseio-tsitsani/
https://klimatiki-mnimosini.gr/
https://forms.gle/crnAx5v9ZN6ew1Gk6
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Ποια Πανεπιστήμια έχουν σειρά για Πρυτανικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2023 και
ποια το 2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ποιοι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα
Έξι Πανεπιστήμια, των οποίων η θητεία των νυν Πρυτανικών Αρχών λήγει στις 31  Αυγούστου
του 2023, θα πρέπει τον ερχόμενο Φεβρουάριο να εκδώσουν  τις  προκηρύξεις εκλογών για
την ανάδειξη των εσωτερικών μελών στων Συμβουλών Διοίκησης καθώς και γα την επιλογή
των πέντε εσωτερικών μελών.
Ο νόμος ορίζει ότι:
Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι
αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’
ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών
του Συμβουλίου Διοίκησης.
 Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30)
ημερών.
Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την
ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά
αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των
εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η
αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πρόκειται για τα εξής έξι Πανεπιστήμια:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2019 έως
31-08-2023  Πρύτανης: Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Θητεία 23-10-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ.
Ανδρέας Μπουντουβής,
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023
Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Τρανός,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023
Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Παπαϊωάννου,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης: Καθ.
Παναγιώτης Καλδής,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θητεία 01-09-2019 έως 31-08-2023 Πρύτανης:
Καθ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης,
Εκλογές το 2024
Εκλογές θα διεξαχθούν το 2024 στα εξής έξι  πανεπιστήμια:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης:
Καθ. Δημήτριος Μπουραντώνης,
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θητεία 01-09-2020
έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Χριστίνα Κουλούρη,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024  Πρύτανης: Καθ.  Χρήστος Ι.
Μπούρας,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Μ.
Κοντάκης,
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Ανδρέας
Φλώρος,
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Μαρία
Νικολαϊδη,

https://www.esos.gr/arthra/80750/poia-panepistimia-ehoyn-seira-gia-prytanikes-ekloges-ton-fevroyario-toy-2023-kai-poia
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Σχέδια Προκηρύξεων εκλογών
Πατήστε εδώ για να  το ανοίξετε  το υπόδειγμα προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών
μελών
Πατήστε εδώ για να  το ανοίξετε  το υπόδειγμα διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την
ανάδειξη των εξωτερικών μελών
Εσωτερικά μέλη
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αν,
σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους
απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
ή
Εναλλακτικά για τα Α.Ε.Ι. που υπηρετούν έως σαράντα (40) μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του
Καθηγητή κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών:
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης
έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
υποψηφιοτήτων.
Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. έχουν:
α) όσοι αποχωρούν από το Α.Ε.Ι. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη
διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η.8.2026,
β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή
άλλο Α.Ε.Ι.,
γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα
Πρύτανη,
δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη
και του Αντιπρύτανη.
Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του
Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Εάν υποβληθεί υποψηφιότητα
από μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει ένα από τα ανωτέρω αξιώματα, σε περίπτωση εκλογής του ως
μέλους του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα που κατέχει. Το ασυμβίβαστο υφίσταται
μόνο σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας συμπίπτει χρονικά με τη
θητεία των ως άνω αξιωμάτων.
Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα εκλογής στη θέση του μέλους Σ.Δ. έως δύο (2) φορές συνολικά
στο ίδιο Α.Ε.Ι.
ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων
λεκτόρων.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε
καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των
εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.
Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη της (αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας) και
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περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία των εκλεκτόρων: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ)
ηλεκτρονική διεύθυνση, δ) Τμήμα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. και ε) Σχολή.
Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.),
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και κάθε εκλογέας ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνεται σε
αυτούς.
Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους,
ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον
της Κ.Ε.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Η Κ.Ε.Ε. το αργότερο δέκα
(10) ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας επικυρώνει με απόφασή της τους εκλογικούς
καταλόγους.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα
αναπληρωματικά και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.
Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του
Καθηγητή. Η Κ.Ε.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει
τους υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και ασκεί
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 και στην υπό
στοιχεία 99286/Ζ1/ 08/08/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Επικρατείας (Β 4211).
Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κ.Ε.Ε.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του
συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την
ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την
επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα λάβουν ένα ειδικό-εξατομικευμένο
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή
διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, το ηλεκτρονικό
ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος. Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει
μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό
κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται
μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας
μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει
ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την
απόδειξή της.
Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο
εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.
Κάθε υποψήφιος/α δύναται να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με γραπτή
δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από
την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
Εξωτερικά μέλη
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης
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έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή
Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και
φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή
τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών
εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που
μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την .παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4957/2022.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους
Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (επωνυμία) θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα
τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου (επωνυμία).
γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών
της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό
τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του
Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει
του άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει
επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της
αλλοδαπής.
ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πανεπιστήμιο (επωνυμία), τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου (επωνυμία) ή την Εταιρεία Αξιοποίησης
και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (επωνυμία) με σκοπό το κέρδος κατά τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την
απασχόληση με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ........... , μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της
οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την
υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό).
4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εσωτερικού μέλους
(προαιρετικό).
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά
για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η (ημερομηνία) (μήνας) (έτος),
(ημέρα) και ώρα Ελλάδας....... (η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι
συντομότερη των τριάντα (30) ημερών).
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία
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υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η
ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την ...... (ημερομηνία
διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας,
οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει
την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του
Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (επωνυμία), όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και
καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/
08/08/2022 Απόφαση ων Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B 4211).
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών
μελών του Σ.Δ., ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την
αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών
μελών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.
Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν
υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον
πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου
να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων
των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η
διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον
οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου
Διοίκησης του Α.Ε.Ι., εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., με την οποία
συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4697/2022  και
η οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ίδιου νόμου και
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.
Πρυτανικές Εκλογές Συμβούλια Διοίκησης ΑΕΙ
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Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά
Ένα καινοτόμο Ενημερωτικό Βιωματικό εργαστήριο σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
Μουσείο ΓΙ Κατσίγρα

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού Περιβάλλοντος

και Επιστημών συμμετέχει ως εταίρος στο
Έργο με τίτλο Κλιματική Μνημοσύνη που χρηματοδοτεί

το Πράσινο Ταμείο και έχει την ευθύνη
διοργάνωσης ενός Διήμερου Ενημερωτικού Βιωματικού

εργαστηρίουμε αντικείμενο τις επιπτώσεις
της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά
στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 09:30-14:00
και δωρεάν συμμετοχή στις εγκαταστάσεις της
Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο ΓΙ
Κατσίγρα

Οι υπόλοιποι εταίροι τουκαινοτόμουΈργου Κλιματική

Μνημοσύνη είναι η ΑΜΚΕ Πήλιον Όρος
Συντονιστής τοΠανεπιστήμιοΔυτικήςΑττικής και

το Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε δέκα πέντε 15

επιστήμονες Αρχαιολόγους Συντηρητές έργων
Τέχνης Ιστορικούς Πληροφορικούς Φυσικούς
Χημικούς ανεξάρτητους ερευνητές-επιστήμονες
Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού
υπεύθυνους δημόσιων δημοτικών και ιδιωτικών
μουσείων Ιερών Μητροπόλεων περιβαλλοντολόγους

επαγγελματίες του πολιτισμού φοιτητές
αντίστοιχων σχολών αρχαιολογίας ιστορίας περιβάλλοντος

κ.ά κ.ά
Η εξειδικευμένη αυτή εκπαίδευση θα τους προσφέρει

τα εφόδια να κατανοήσουν
1 πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της Κλιματικής

Αλλαγής στα Πολιτιστικά Αγαθά και
2 πόση σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης

και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθείαπό ειδικούς

επιστήμονες με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο
Η Δράση αυτή είναι δράση εφαρμογής πεδίου

εφόσον θα υπάρχει επίδειξη και χρήση
των φασματικών μη καταστρεπτικών τεχνικών
Κ3ΐη3.η και ΧΚΡ Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει
παρουσίαση των μετρήσεων και ταυτοποιήσεων
των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς από
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Παράλ¬

ληλα θα γίνει παρουσίαση της λειτουργίας του
3Ώ 8σ3ηηίηςτ και 3Ό ρηητίηα

Το εργαστήριο θα εστιάσει στον τρόπο χρήσης
των συσκευών απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα

των αρχαιολόγων των συντηρητών των
μουσειολόγων των περιβαλλοντολόγωνκαι ενγένει
των επαγγελματιών του χώρου

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε όλους
τους συμμετέχοντες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και περιλαμβάνει
• υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
• χρήση λογισμικού
• χρήση εργαστηριακών οργάνων
Εκπαιδευτές Εργαστηρίου Καθηγητές ΑΕΙ

Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης ανεξάρτητοι
ερευνητές

Εξοπλισμός Εργαστηρίου Θα διατεθείγια την
εκπαίδευση εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ

Τρόπος συμμετοχής Επειδή η εκπαίδευση
αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων 15

άτομα απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη
φόρμα συμμετοχής στο Ιιίηκ ητΙρ8://ίοπη8.α1θ
χαΘ27Β ΙΡΕΞδυϋτΜΜΑ

Η συμμετοχή σας μπορεί να γίνει και μέσω δι
αδικτύου και το Ιιίηκ θα ανακοινωθεί έγκαιρα σε
όσους εγγραφούν

Από τους διοργανωτές προτείνεται η συμμετοχή
με φυσική παρουσία

Θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα που θα
ισχύουν από το ΕΟΔΥτις μέρες της διοργάνωσης

Το Εργαστήριο αυτό εντάσσεται στη Δράση 6

του Έργου Κλιματική Μνημοσύνη που χρηματοδοτείται

από το Πράσινο Ταμείο και έχει τίτλο
Οργάνωση ενημερωτικών βιωματικών εργαστηρίων

για τις επιπτώσεις της ΚλιματικήςΑλλαγής στα
Πολιτιστικά αγαθά

Επιστημονικός υπεύθυνος για την εκπαίδευση
Δρ Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ Πρόεδρος του
Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης καιΠαραγωγής
Διευθυντής του εργαστηρίου Μη-καταστροφικών

τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης
Τηλ 30 210 538 1443 6945-273390 ΕπίΕΐίΙ

α3ηθΐ3θ5@υηίνν3..ατ
Ένα καινοτόμο Έργο για την Κλιματική Αλλαγή

με τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου
Το Έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή

πολιτικών και δράσεων για την προστασία
των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που
απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και δίνει
μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των
πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους ενγένει
καθώς το κλίμα στον ευρωπαϊκό και κατ επέκταση
ελλαδικό χώρο συνεχώς μεταβάλλεται

Αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή

της Θεσσαλίας όσον αφορά τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της
πολιτιστικής κληρονομιάς αλλάκαι στηνπροληπτική
συντήρηση τους

Προβλέπεται να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα

από την αξιολόγηση των δεδομένων
και των αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα του
έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας

δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά
ή/και συνέδρια συνεισφέροντας στο μέτρο του
εφικτού στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο
και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία
με τηΔημοτική ΠινακοθήκηΛάρισας-Μουσείο ΓΙ
Κατσίγρα και με τηνυποστήριξητουΓραφείου Μεταφοράς

Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας Ρ1&ΤΤΟ
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Όλες οι λεπτομέρειες και το πρόγραμμα στην
επίσημη ιστοσελίδα ητ[ρ3://Μίιη3ΐίΜ-Γηηπηο5ίηί.ατ
Δήλωση συμμετοχής στο Ιιίηκ ητΙρ8://ίοπη8.α1θ
χσΌ27Β ΙΡΕΞδυΙΗΜΜΑ

Ιηίο
Τ 6974-881944
Ε-Μ3η:οηββυΐΌρβίουηά3.τϊοη@αηΐ3Ϊ1.σοηι



1. ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/11/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/11/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 22

ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM
«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΚΛΙ ΤΗΝ EUROPEANA»
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο δευτεροβάθμιος 

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Δίκτυο Περραιβία», σε συνδιοργά-
νωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την έδρα UNESCO του Τεχνολογικού
Πανεπιστήμιου Κύπρου καιτο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
και Επιστημών, προσκαλούν σε ένα διήμερο διεθνές διαδικτυακό forum, με τίτλο
«0 Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και την Europeana-Προ-
κλήσεις-Προοπτικές». To forum θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 1 και 2
Δεκεμβρίου και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το SearchCulture.gr είναι ο ΕθνικόςΣυσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου 

που αναπτύσσει το ΕΚΤ. Στο SearchCulture.gr έχουν συγκεντρωθεί μέχρι
σήμερα πάνω από 830.000 τεκμήρια, όπως αρχεία, χάρτες, λαογραφικό υλικό,
βιβλία, μνημεία, κ.λπ., από 78 φορείς από όλη την Ελλάδα, όπως η Διεύθυνση
των Κινητών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, το Ελληνικό Λογοτεχνικό
και Ιστορικό Αρχείο, η Εθνική Πινακοθήκη, το Φεστιβάλ θεσσαλονίκης, το'Ιδρυμα
Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά, κ.λπ.

Όραμα είναι το SearchCulture.gr να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο
σύνολο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και σύγχρονης
πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται στα επιμέρους ψηφιακά αποθετήρια
των πολιτιστικών φορέων, και να το καταστήσει ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο
και μακροχρόνια διαθέσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, όπως την
εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, με σκοπό τη

μάθηση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση καιτην καινοτομία, συμβάλλοντας έτσι
στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό.
Η συμμετοχή στο Forum είναι ανοικτή στο κοινό, αλλά απευθύνεται κυρίως σε φο-
ρείςτης κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επιστήμονες και

ερευνητές που ασχολούνται με οποιαδήποτε πτυχή τηςσυντήρησης και ανάδειξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής και τεχνικούς
αναδόχους που υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης
των συλλογών στον SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.
To Forum θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμαςζοοιτι, στην ελληνική γλώσσα, 

ενώ θα περιλαμβάνει και ομιλίες στελεχών της Europeana στην αγγλική γλώσσα
(χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση).
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή στο

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8fxKB4bkSl2RqYHx_wuvbQ/.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
ΕΚΤ στη διεύθυνση searchculture@ekt.gr και με το Δίκτυο Περραιβία (αρμόδιος κ.

Κων/νοςΣκριάπας, τηλ. 6974881 944, e-mail: perrevianet@gmail.com).
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ΠΑΔΑ: Πρώτο Βραβείο για την Ενίσχυση της Διαφάνειας στην Αξιολόγηση της
Δημοσιονομικής Διαχείρισης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΔΑ: Πρώτο Βραβείο για την Ενίσχυση της Διαφάνειας στην Αξιολόγηση της Δημοσιονομικής
Διαχείρισης
Στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιολόγησης (ΕΕΑ) με θέμα την «ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και
σε σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
Αθηνών, απονεμήθηκε το πρώτο Βραβείο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την
Αξιοποίηση Εργαλείων και Προτύπων για την προσπάθεια ενίσχυσης της Διαφάνειας στην
Αξιολόγηση της Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Η βράβευση αφορά στην πολύ καλή συνεργασία
του ΠΑΔΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Η «ΕΕΑ» ως επιστημονικός φορέας επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων και
μεθόδων αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και πολιτικών, να υποστηρίξει δράσεις
αξιολόγησης από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και
τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να διαδώσει πληροφορίες και μελέτες σχετικές με την
αξιολόγηση και να αναπτύξει δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων
– αξιολογητών. Είναι μέλος του Δικτύου Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης, της Διαρκούς
Επιτροπής Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση (OGP Forum) κλπ.
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.
Όπως αναφέρει ο πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Καλδής είναι ιδιαίτερα τιμητική
η συγκεκριμένη διάκριση από την ΕΕΑ στην κατηγορίας της αξιοποίησης προτεινόμενων
συμπερασμάτων αξιολόγησης και ευχαριστεί την δρα Δήμητρα Ιωάννου, Πρόεδρο της
Επιτροπής του Διαγωνισμού, καθώς και την δρα Τίνα Ορφανίδου, Πρόεδρο ΔΣ της ΕΕΑ, που
αναγνωρίζουν την συνεχή και έμπρακτη προσπάθεια του Ιδρύματος για βελτίωση
της δημόσιας λογοδοσίας. 
Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
είναι μια επιβεβλημένη ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη στο να προσδίδει αξία και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες
του Πανεπιστημίου! 
Έτσι, έχει συγκροτήσει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο με βάση τα προβλεπόμενα
στον ν. 4795/2021, έχει ως επιχειρησιακούς στόχους: 1) τον έλεγχο και την επάρκεια των
συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου και για τη λήψη κατάλληλων
μέτρων, όπου απαιτείται, 2) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του Ιδρύματος, 3) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και
ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και 4) την αξιολόγηση της
λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου βάσει των αρχών
της «χρηστής» δημοσιονομικής διαχείρισης.
Το προσωπικό του Τμήματος έχει πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή
δημόσιου τομέα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως και
Δίπλωμα Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών από
το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
Καταλυτικός αρωγός στη συγκεκριμένη προσπάθεια του ΠΑΔΑ είναι η ουσιαστική συνδρομή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία προσφέρει κατάλληλη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία

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%82/27810-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE
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με συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών και αξιολογικών εργαλείων, και χρησιμότητα
συμπερασμάτων.
Η συνεργασία ξεκίνησε με την υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΠΑΔΑ και
ΕΑΔ και συνεχίζεται με από κοινού δράσεις όπως διοργάνωση ημερίδας, με θέμα “Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα ΑΕΙ-Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα,
Προκλήσεις & Προοπτικές”, συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
του ΠΑΔΑ σε πιλοτικές εφαρμογές εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημοσίου κλπ.
Ο Πρύτανης συγχαίρει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την πρόθυμη συμβολή της στην
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΔΑ, αλλά και
στην ευρύτερη συμβολή της στην αντίστοιχη θεσμική θωράκιση των Ελληνικών
Πανεπιστημίων.
Ιδιαίτερα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Άγγελο Μπίνη, τ. Διοικητή της ΕΑΔ, στην
Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΕΑΔ, στην Μαρία Κωνσταντινίδου,
προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, όπως και στα λοιπά
στελέχη της ΕΑΔ, που άοκνα προσφέρουν πρακτικά εργαλεία και κατάλληλη τεχνογνωσία στην
ορθή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διαχείριση επωφελεία του δημόσιου συμφέροντος.
Η παραλαβή του βραβείου έγινε από την καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανη
Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ, η οποία με τη σειρά της εξέφρασε
την ικανοποίησή της για τα εργαλεία που συνεχώς αποκτώνται και τα πρότυπα που
εφαρμόζονται στην προαγωγή της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και την αναγνώριση του
καλού έργου του Ιδρύματος και ευχαρίστησε την ΕΕΑ για το Πρώτο Βραβείο.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM

Ο Ελληνικός Πολιτισυος στον Ψηψιακο ΰπιιοσιο Χωρο
και tn Europeana Πρόκλησης Ποοοττπκες

Ι-ΖΔεκίμβοίου 2022

Ο EARnviKÔs ΠοΑιτισμόε
στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο
Ένα διαδικτυακό διήμερο διεθνές forum
με τη συμμετοχή επιστημόνων από Ελλάδα και Κύπρο

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου

ΕΚΤ και ο Δευτεροβάθμιος

Μη Κερδοσκοπικός
Οργανισμός Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

σε συνδιοργάνωση με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
την έδρα UNESCO του Τεχνολογικού

Πανεπιστήμιου Κύπρου
και to Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού

Περιβάλλοντος και
Επιστημών διοργανώνουν δι
αδικτυακά το διήμερο 1 και 2
Δεκεμβρίου το διεθνές forum
με τίτλο Ο Ελληνικός Πολιτισμός

στον Ψηφιακό Δημόσιο
Χώρο και την Europeana Προκλήσεις

Προοπτικές υπό την
αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού
Το SearchCulture.gr είναι ο

Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού
Πολιτιστικού Περιεχομένου

που αναπτύσσει το ΕΚΤ Στο
SearchCulture.gr έχουν συγκεντρωθεί

μέχρι σήμερα πάνω από
830.000 τεκμήρια όπως αρχεία
χάρτες λαογραφικό υλικό βιβλία

μνημεία κ.λπ από 78 φορείς

από όλη την Ελλάδα όπως
η Διεύθυνση Κινητών Μνημείων
του υπουργείου Πολιτισμού το
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό

Αρχείο η Εθνική Πινακοθήκη
το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

το'Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών
Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά

κ.λη

Τεράστιος πλούτος
Όραμα των συντελεστών του

ΕΚΤ είναι το SearchCulUire.gr
να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο

πρόσβασης στο σύνολο
της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς

και της νεότερης και
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας

που φιλοξενείται στα
επιμέρους ψηφιακά αποθετήρια

των πολιτιστικών φορέων
και να το καταστήσει ανοικτό

Itôxos η ενίσχυση
ins παρουσία
ins Eflnaôas στην

ψηφιακή βιβλιοθήκη
ms Eupoonns

επαναχρησιμοποιήσιμο και
μακροχρόνια

διαθέσιμο για επιμέρους

κοινότητες ενδιαφέροντος
όπως την εκπαιδευτική και την
ερευνητική κοινότητα αλλά και
το ευρύ κοινό με σκοπό τη μάθηση

τη δημιουργικότητα την
έμπνευση και την καινοτομία
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία

ενός Ψηφιακού Δημόσιου

Χώρου για τον Πολιτισμό

1ε εθνικό επίπεδο
Παράλληλα το ΕΚΤ είναι και

ο διαπιστευμένος Εθνικός Συσσωρευτής

για το Ψηφιακό Πολιτιστικό

Περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή

πλατφόρμα Europeana
στην οποία έχει διαθέσει πάνω
από 580.000 τεκμήρια Τα στελέχη

του ΕΚΤ συμμετέχουν σε
πολλά ευρωπαϊκά έργα που συντονίζονται

από τη Europeana
καθώς και σε ομάδες εργασίας
μέσα από τις οποίες συνδιαμορ
φώνουν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
γύρω από τον Ψηφιακό Πολιτισμό

Παρόλα αυτά το ελληνικό
περιεχόμενο που μπορεί κανείς
να βρει σήμερα στη Europeana
αντιστοιχεί μόνο στο 1 1 7 του
συνολικού

Η πρόσφατη ευρωπαϊκή σύσταση

του 2021 για τη δημιουργία
ενός Ψηφιακού Δημόσιου

Χώρου για τον Πολιτισμό καλεί
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε να επιταχύνουν

τον ψηφιακό μετασχηματισμό

του πολιτιστικού τομέα
λαμβάνοντας τις απαραίτητες

ενέργειες για τον σχεδιασμό μίας
ολοκληρωμένης στρατηγικής
σε εθνικό επίπεδο η οποία θα
συμβάλει στη δημιουργία εν#ς
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων
στον Πολιτισμό

Σε αυτό το πλαίσιο στόχος

του forum είναι να αποτιμηθεί

η έως τώρα πορεία της
συμμετοχής της χώρας μας στη
Europeana αλλά και να διερευνηθούν

περαιτέρω οι προοπτικές
και οι προκλήσεις που εγείρονται

από τον ψηφιακό μετασχηματισμό

του πολιτιστικού τομέα
όπως η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων

υποδομών KOW
κατάρτιση των στελεχών των
πολιτιστικών φορέων ως προς
τις ψηφιακές τους δεξιότητες
Παράλληλα θα αναδειχθούν
οι σχέσεις του ψηφιακού πολιτισμού

με καίριους τομείς όπως
η εκπαίδευση η έρευνα ο τουρισμός

και η πολιτιστική διπλωματία
Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου

θα διενεργηθεί πρακτικό
σεμινάριο για την ένταξη νέων
συλλογών στο SearchCukure.gr
και τη Europeana ι
Ποιους ενδιαφέρει

Η συμμετοχή στο forum είναι
ανοικτή στο κοινό αλλά απΛ
θύνεται κυρίως σε φορείς της
κεντρικής κυβέρνησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε επιστήμονες

και ερευνητές που
ασχολούνται με οποιαδήποτε
πτυχή της συντήρησης και ανάδειξης

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

καθώς και σε έταζες
πληροφορικής και τεχνικούς

αναδόχους που υποστηρίζουν
έργα ψηφιοποίησης του πολα
στικού μας αποθέματος και ενδιαφέρονται

να ενημερωθούν για
τις προδιαγραφές και τον τρόπο
διάθεσης των συλλογών στον
SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή

πλατφόρμα Europeana
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ΠΑΔΑ: Πρώτο Βραβείο για την Ενίσχυση της Διαφάνειας στην Αξιολόγηση της
Δημοσιονομικής Διαχείρισης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης
(ΕΕΑ) με θέμα την «ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και σε σχετικό
διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών,
απονεμήθηκε το Πρώτο Βραβείο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την Αξιοποίηση
Εργαλείων και Προτύπων για την Ενίσχυση της Διαφάνειας στην Αξιολόγηση της
Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Η βράβευση αφορά στη Βέλτιστη Συνεργασία του ΠΑΔΑ με την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Η ΕΕΑ, επιστημονικός φορέας, επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων και
μεθόδων αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και πολιτικών, να υποστηρίξει δράσεις
αξιολόγησης από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και
τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να διαδώσει πληροφορίες και μελέτες σχετικές με την
αξιολόγηση και να αναπτύξει δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων
– αξιολογητών. Είναι μέλος του Δικτύου Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης, της Διαρκούς
Επιτροπής Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση (OGP Forum) κλπ.
Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, είναι ιδιαίτερα
τιμητική η συγκεκριμένη διάκριση από την ΕΕΑ στην κατηγορία βέλτιστη αξιοποίηση
προτεινόμενων συμπερασμάτων αξιολόγησης και ευχαριστεί την Δρα Δήμητρα Ιωάννου,
Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την Δρα Τίνα Ορφανίδου, Πρόεδρο ΔΣ της ΕΕΑ,
που αναγνωρίζουν την συνεχή και έμπρακτη προσπάθεια του Ιδρύματος για βελτίωση της
δημόσιας λογοδοσίας.
Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
είναι μια επιβεβλημένη ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη στο να προσδίδει αξία και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες
του Πανεπιστημίου.
Έτσι, έχει συγκροτήσει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο με βάση τα προβλεπόμενα στον
ν. 4795/2021, έχει ως επιχειρησιακούς στόχους: 1) τον έλεγχο και την επάρκεια των
συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου και για τη λήψη κατάλληλων
μέτρων, όπου απαιτείται, 2) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του Ιδρύματος, 3) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και
ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και 4) την αξιολόγηση της
λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου βάσει των αρχών
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Το προσωπικό του Τμήματος έχει πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή
δημόσιου τομέα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως και
Δίπλωμα Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών από
το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
Καταλυτικός αρωγός στη συγκεκριμένη προσπάθεια του ΠΑΔΑ είναι η ουσιαστική συνδρομή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία προσφέρει κατάλληλη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία
με συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών και αξιολογικών εργαλείων, και χρησιμότητα
συμπερασμάτων.
Η συνεργασία ξεκίνησε με την υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΠΑΔΑ και
ΕΑΔ και συνεχίζεται με από κοινού δράσεις όπως διοργάνωση ημερίδας, με θέμα "Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα ΑΕΙ-Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα,
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Προκλήσεις & Προοπτικές", συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
του ΠΑΔΑ σε πιλοτικές εφαρμογές εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημοσίου κλπ.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής συγχαίρει
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την πρόθυμη συμβολή της στην ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΑΔΑ, αλλά και στην ευρύτερη
συμβολή της στην αντίστοιχη θεσμική θωράκιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Ιδιαίτερα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Άγγελο Μπίνη, τ. Διοικητή της ΕΑΔ, στην
Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΕΑΔ, στην Μαρία Κωνσταντινίδου,
προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, όπως και στα λοιπά
στελέχη της ΕΑΔ, που άοκνα προσφέρουν πρακτικά εργαλεία και κατάλληλη τεχνογνωσία στην
ορθή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διαχείριση επωφελεία του δημόσιου συμφέροντος.
Η παραλαβή του βραβείου έγινε από την καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανη
Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ, η οποία με τη σειρά της εξέφρασε
την ικανοποίησή της για τα εργαλεία που συνεχώς αποκτώνται και τα πρότυπα που
εφαρμόζονται στην προαγωγή της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και την αναγνώριση του
καλού έργου του Ιδρύματος και ευχαρίστησε την ΕΕΑ για το Πρώτο Βραβείο.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Ημερίδα για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Προτεραιότητα η διεύρυνση του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με την ίδρυση κεντρικού φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» έγιναν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου
παρουσίασης των πορισμάτων της δράσης, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του
Μουσείου της Ακρόπολης «Δημήτρης Παντερμαλής».
Την εκδήλωση διοργάνωσαν 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 MacquarieUniversity της Αυστραλίας.
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, παρουσιάστηκε και ο συλλογικός τόμος «Γλώσσα και
Ελευθερία της Έκφρασης» που εκδόθηκε από το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στην
Αυστραλία, με την υποστήριξη του MacquarieGreekStudiesFoundationLimited. Στην εκδήλωση
συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε σε σύνδεση με την Αυστραλία και σε αυτό μίλησαν οι
κ.κ.Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τακτικό Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών και ο Νίκος Ξυδάκης, Δημοσιογράφος, πρ. Αν. Υπουργός Πολιτισμού και
Εξωτερικών.
Προηγουμένως, απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ.κ. Μακάριος, ο κ.Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο
κ.Ιωάννης Μαλλικούρτης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Σε μήνυμα που απέστειλε
ο κ.Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χαρακτήρισε το Διεθνές
Θερινό Πανεπιστήμιο θεσμό στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και ακαδημαϊκή δράση υψηλών
προδιαγραφών, λόγω της πλούσιας θεματολογίας και της πλαισίωσής του προγράμματος από
κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της ενημέρωσης και της
επικοινωνίας. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χαιρετισμό απηύθυνε η Κοσμήτωρ της Σχολής
Επιστημών Αγωγής κ. Πολυξένη Παγγέ. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χαιρετισμό
απηύθυνε η Αντιπρύτανης κ. Κλειώ Σγουροπούλου, εκ μέρους του Πρύτανη κ. Παναγιώτη
Καλδή.
Επίσης, απότηνΑυστραλίασυνδέθηκεκαιχαιρέτισετηνεκδήλωσηηκ. PatriciaKoromvokis,
Lecturer of Department of Media, Communications, CreativeArts, Language and Literature,
Faculty of Arts, του Macquarie University. Όπως είναι γνωστό η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη  – Μαλλίδη και η κ. Patricia
Koromvokis συνεπιμελήθηκαν τον τόμο «Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση κειμένων από τον γνωστό ηθοποιό κ. Χρήστο
Λούλη.Χαιρετισμός στην εκδήλωση απευθύνθηκε και από τον κ.Θεόφιλο Πρεμέτη,Πρόεδρο του
Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation. Τον συντονισμό του Συμποσίου είχε η κ.
Αλεξία Κουλούρη, Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης Βουλή Τηλεόραση, Υπ. διδάκτωρ Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων.
Όπως τόνισε η ιδρύτρια και διευθύντρια του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, κ.
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρόθεση
της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να ιδρυθεί ένας διεθνής φορέας με πυρήνα το Διεθνές
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Θερινό Πανεπιστήμιο, ο οποίος θα επεκταθεί στην ανάπτυξη πολλών άλλων προγραμμάτων
για την ελληνική γλώσσα και τη διασύνδεσή της με τα μέσα ενημέρωσης και τα νέα μέσα.
Το Συμπόσιο τίμησαν με την παρουσία τους οι πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Ευγενία
Μαγουλά, Ελένη Καραντζόλα, Αθανάσιος Μιχάλης, Ανδρέας Φωτόπουλος, Άννα
Σταυρακοπούλου, Λίνα Ρόζη, Ανδρέας Νικολοβγένης, Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η
ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γωγώ Κατσούδα, οι δημοσιογράφοι κ.κ. Νίκος
Μεγγρέλης, Ιωάννης Σέργιος Μανδαλίδης, Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημήτρης
Τσουπαρόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, κ.ά. Από την ΕΡΤ, που για πολλά χρόνια είναι
χορηγός επικοινωνίας της δράσης, παρέστησαν τα διευθυντικά στελέχη οι κ.κ. Βασίλης
Βασιλόπουλος, Δήμητρα Τζαγαδούρα, η Ελένη Καραλή κ.ά. Από το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, παραβρέθηκαν οι κ.κ. Χρήστος
Γιαννόπουλος και Ευάγγελος Κατσαρέλης. Παρέστησαν επίσηςο διευθυντής της
Παιδοψυχιατρικής του Ασκληπιείου κ. Εμμανουήλ Τσαλαμανιός που είναι και μεταξύ των
συγγραφέων του τόμου, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια
της χώρας κ.ά.
Tags: Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο
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Προτεραιότητα η διεύρυνση του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου με την
ίδρυση κεντρικού φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» έγιναν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου
παρουσίασης των πορισμάτων της δράσης, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του
Μουσείου της Ακρόπολης «Δημήτρης Παντερμαλής».
Την εκδήλωση διοργάνωσαν 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.
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, παρουσιάστηκε και ο συλλογικός τόμος «Γλώσσα και
Ελευθερία της Έκφρασης» που εκδόθηκε από το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στην
Αυστραλία, με την υποστήριξη του Macquarie Greek Studies Foundation Limited. Στην
εκδήλωση συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε σε σύνδεση με την Αυστραλία και σε αυτό μίλησαν οι κ.κ.
Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τακτικό Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών και ο Νίκος Ξυδάκης, Δημοσιογράφος, πρ. Αν. Υπουργός Πολιτισμού και
Εξωτερικών.
Προηγουμένως, απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ.κ. Μακάριος, ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο κ.
Ιωάννης Μαλλικούρτης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Σε μήνυμα που απέστειλε ο
κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χαρακτήρισε το Διεθνές
Θερινό Πανεπιστήμιο θεσμό στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και ακαδημαϊκή δράση υψηλών
προδιαγραφών, λόγω της πλούσιας θεματολογίας και της πλαισίωσής του προγράμματος από
κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της ενημέρωσης και της
επικοινωνίας. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χαιρετισμό απηύθυνε η Κοσμήτωρ της Σχολής
Επιστημών Αγωγής κ. Πολυξένη Παγγέ. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χαιρετισμό
απηύθυνε η Αντιπρύτανης κ. Κλειώ Σγουροπούλου, εκ μέρους του Πρύτανη κ. Παναγιώτη
Καλδή.
Επίσης, από την Αυστραλία συνδέθηκε και χαιρέτισε την εκδήλωση η κ. Patricia Koromvokis,
Lecturer of Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature,
Faculty of Arts, του Macquarie University. Όπως είναι γνωστό η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη  – Μαλλίδη και η κ. Patricia
Koromvokis συνεπιμελήθηκαν τον τόμο «Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση κειμένων από τον γνωστό ηθοποιό κ. Χρήστο Λούλη.
Χαιρετισμός στην εκδήλωση απευθύνθηκε και από τον κ. Θεόφιλο Πρεμέτη, Πρόεδρο του
Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation. Τον συντονισμό του Συμποσίου είχε η κ.
Αλεξία Κουλούρη, Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης Βουλή Τηλεόραση, Υπ. διδάκτωρ Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο
Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων. 
Όπως τόνισε η ιδρύτρια και διευθύντρια του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, κ.
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρόθεση
της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να ιδρυθεί ένας διεθνής φορέας με πυρήνα το Διεθνές
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Θερινό Πανεπιστήμιο, ο οποίος θα επεκταθεί στην ανάπτυξη πολλών άλλων προγραμμάτων
για την ελληνική γλώσσα και τη διασύνδεσή της με τα μέσα ενημέρωσης και τα νέα μέσα.
Το Συμπόσιο τίμησαν με την παρουσία τους οι πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Ευγενία
Μαγουλά, Ελένη Καραντζόλα, Αθανάσιος Μιχάλης, Ανδρέας Φωτόπουλος, Άννα
Σταυρακοπούλου, Λίνα Ρόζη, Ανδρέας Νικολοβγένης, Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η
ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γωγώ Κατσούδα, οι δημοσιογράφοι κ.κ. Νίκος
Μεγγρέλης, Ιωάννης Σέργιος Μανδαλίδης, Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημήτρης
Τσουπαρόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, κ.ά. Από την ΕΡΤ, που για πολλά χρόνια είναι
χορηγός επικοινωνίας της δράσης, παρέστησαν τα διευθυντικά στελέχη οι κ.κ. Βασίλης
Βασιλόπουλος, Δήμητρα Τζαγαδούρα, η Ελένη Καραλή κ.ά. Από το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, παραβρέθηκαν οι κ.κ. Χρήστος
Γιαννόπουλος και Ευάγγελος Κατσαρέλης. Παρέστησαν επίσης ο διευθυντής της
Παιδοψυχιατρικής του Ασκληπιείου κ. Εμμανουήλ Τσαλαμανιός που είναι και μεταξύ των
συγγραφέων του τόμου, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια
της χώρας κ.ά.
 
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
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Βιβλία και ανάγνωση στην πρώτη παιδική ηλικία – Διημερίδα με διεθνή συμμετοχή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» και το Ινστιτούτο Γκαίτε οργανώνουν διημερίδα με θέμα «Βιβλία
και ανάγνωση στην πρώτη παιδική ηλικία» στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα 
Χρειάζονται βιβλία τα βρέφη και τα νήπια; Γιατί έχει σημασία να τους διαβάζουμε; Μέσα από
ποια διαδικασία δημιουργείται ο αναγνώστης; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας,
της βιβλιοθήκης, του βρεφονηπιακού και του παιδικού σταθμού; Πόσο μπορούν να
συνεισφέρουν στην υπόθεση της ανάγνωσης οι επαγγελματίες και οι δομές που προσφέρουν
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο παιδί και στην οικογένεια; Ποια είναι τα βιβλία
που απευθύνονται στα πολύ μικρά παιδιά και πώς τα επιλέγουμε; Τι είδους πρωτοβουλίες για
την προώθηση της ανάγνωσης στην οικογένεια υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου; Πώς
ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν και ποια είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους;
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν στη διημερίδα με θέμα «Βιβλία και ανάγνωση στην
πρώτη παιδική ηλικία», που διοργανώνουν το διεπιστημονικό σωματείο «Διαβάζοντας
Μεγαλώνω» και το Goethe-Institut Athen.
Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, θα
πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Goethe-Institut Athen και είναι αφιερωμένη στη
μνήμη της Σοφίας Γαβριηλίδου, Καθηγήτριας Συγκριτικής Παιδικής Λογοτεχνίας στο Α.Π.Θ.
Η διημερίδα απευθύνεται σε όλους τους φύσει και θέσει εμπλεκόμενους στην υπόθεση της
ανάγνωσης: γονείς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, επαγγελματίες υγείας,
δημιουργούς, συντελεστές και μελετητές του βιβλίου, στελέχη και εργαζομένους των φορέων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και της
Πρόνοιας, καθώς και των δομών που απευθύνονται στο παιδί και την οικογένεια.
Στην διημερίδα θα συμμετάσχουν ομιλητές από την Ελλάδα, την Γερμανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις Η.Π.Α. και την Ιταλία.
«Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα επιτυχημένων παρεμβάσεων σε άλλες χώρες του
κόσμου, και κάποια από αυτά (το αμερικάνικο Reach Out and Read, το βρετανικό Bookstart, το
ιταλικό Nati per Leggere, και οι δράσεις του γερμανικού Ιδρύματος Ανάγνωσης) θα
παρουσιαστούν από εκπροσώπους τους στην διημερίδα», δήλωσε στο ertnews.gr η Πρόεδρος
του Διαβάζοντας Μεγαλώνω, Άβα Χαλκιαδάκη. «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο διάλογος που θα
αναπτυχθεί, τόσο εντός του Αμφιθεάτρου, όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, θα
αποβεί γόνιμος και θα οδηγήσει σε συνέργειες και συνεργασίες», πρόσθεσε.
Θα ολοκληρωθεί με ειδική συνεδρία για την Σοφία Γαβριηλίδου, στην οποία θα συμμετάσχουν
φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες της, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 17.00 και θα ολοκληρωθούν
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 20.30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής. Για τις ομιλίες
που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.
«Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι γονείς ξεκινούν από πολύ νωρίς να διαβάζουν
στα παιδιά τους και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό», σχολιάζει η Άβα Χαλκιαδάκη. «Η
μεγάλη εικόνα, όμως, παραμένει γκρίζα: είναι πολλά τα παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα
να γνωρίσουν το βιβλίο και κινδυνεύουν να παραμείνουν εγκλωβισμένα στον αδιέξοδο κύκλο
που οδηγεί από την αγραμματοσύνη στην φτώχεια και στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτό θέλει να
αναδείξει η διημερίδα, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό και με την μεγαλύτερη δυνατή
σαφήνεια, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα των πρώιμων παρεμβάσεων αλλά και
τον ρόλο όλων μας: των επαγγελματιών και των δομών που απευθύνονται στο παιδί και στην
οικογένεια, των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, της
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Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Πρόνοιας, της οργανωμένης Πολιτείας».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
16.00-17.00 Προσέλευση
17.00-17.40 Καλωσόρισμα
Bettina Wenzel, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης του Goethe-Institut Athen και των
Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Χαιρετισμοί
Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα
Σύγχρονου Πολιτισμού
Dr. Jörg F. Maas, CEO of Stiftung Lesen, Chair of EURead
Εισαγωγή στην προβληματική της διημερίδας
Άβα Χαλκιαδάκη, Πρόεδρος του Διαβάζοντας Μεγαλώνω
17.40-20.00 Α’ Συνεδρία
Η σημασία της πρώιμης επαφής του παιδιού με το βιβλίο (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Αλεξάνδρα Σολδάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού
The first thousand days: if not now when?
Stefania Manetti, Primary care pediatrician, President of Associazione Culturale Pediatri,
Member of Nati per Leggere National Board
Books build brains and bonds: The next chapter in pediatric literacy promotion.
Perri Klass, MD, National Medical Director, Reach Out and Read, Professor of Journalism and
Pediatrics, New York University, Co-Director, NYU Florence
Βιβλία, αφηγήσεις και μικρά παιδιά. Ο πολυδιάστατος κόσμος μιας πολλαπλής
αλληλεπίδρασης.
Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Ένας κόσμος στα χέρια μου: Διαβάζοντας (σ)την αρχή της ζωής.
Μαρία Μπούρη, Παιδίατρος, MD, MA, PhD
Συζήτηση: βιβλία και ανάγνωση στην πρώτη παιδική ηλικία
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
9.00-10.00 Προσέλευση
10.00-11.20 Β’ Συνεδρία
Βρεφονηπιακοί σταθμοί, βιβλιοθήκες, δομές υγείας: Πώς μπορούν να στηρίξουν την ανάγνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Ειρήνη Ρουφίδου, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ο ρόλος του βρεφονηπιακού σταθμού στην καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο στα παιδιά
και την οικογένεια
Κατερίνα Δερματά, Παιδαγωγός Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, PhD στην
Κοινωνική-Συναισθηματική Νοημοσύνη & το Εικονογραφημένο Βιβλίο
Η βιβλιοθήκη ως τόπος συνάντησης του μικρού παιδιού με το βιβλίο
Δέσποινα Μέλλου, Βιβλιοθηκονόμος
Σοφία Γρηγορίου, Μεταφράστρια Παιδικής Λογοτεχνίας
Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην προώθηση της ανάγνωσης στην
οικογένεια
Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Υγείας, Τμήμα Δημόσιας &
Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Συζήτηση
11.20-11.40 Διάλειμμα – καφές
11.40-13.40 Γ’ Συνεδρία
Καλές πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στις μικρές ηλικίες: Μια παγκόσμια ματιά
(ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Δημήτρης Πολίτης, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Bookstart and early years bookgifting worldwide
Peter Jenkins, International Manager BookTrust, Governor of the Global Network for Early
Years Bookgifting, Membership manager EURead
How to grow a reader: Milestones in reading promotion
Dr. Betty Becker – Kurz, Researcher at Stiftung Lesen
From ”Nati per Leggere” to ”Healing through Books”: an evolution after 22 years
Stefania Manetti, Primary care pediatrician, President of Associazione Culturale Pediatri,
Member of Nati per Leggere National Board
Reach Out and Read: Pediatric literacy promotion in the United States – the first 33 years
Perri Klass, MD, National Medical Director, Reach Out and Read, Professor of Journalism and
Pediatrics, New York University, Co-Director, NYU Florence
IFLA libraries for children and young adults section: Caring for early literacy and babies
Antonella Lamberti, Children’s Librarian, Member of IFLA Libraries for Children and Young
Adults Standing Committee
Συζήτηση
13.40-14.30 Μεσημβρινή διακοπή
14.30-16.20 Δ’ Συνεδρία
Βιβλία για μικρά παιδιά
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Φανή Τσιαμπάση, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων, Διδάκτωρ Παιδικής
Λογοτεχνίας
Emergent Literacy. Children’s books from 0 to 3 (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ)
Bettina Kümmerling – Meibauer, Professor, Eberhard Karls Universität, German Department
Jörg Meibauer, Professor Emeritus of German Language and Linguistics, Johannes Gutenberg
Universität Mainz
Σειρές βιβλίων με αγαπημένους ήρωες για μικρά παιδιά (seriality): γιατί αξίζουν την προσοχή
μας;
Σίσσυ Τσιφλίδου, Εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Διδάκτωρ Παιδικής
Λογοτεχνίας
Ο χρόνος στα βιβλία γνώσεων για μικρά παιδιά
Χρύσα Κουράκη, Yπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Διδάκτωρ Παιδικής Λογοτεχνίας
Διαβάζω με τα μάτια και … μεγαλώνω
Μαρίζα Ντεκάστρο, Παιδαγωγός, Συγγραφέας, Κριτικός παιδικών βιβλίων
Συζήτηση
16.20-16.40 Διάλειμμα – καφές
16.40-18.00 Στρογγυλό τραπέζι
Το εκδοτικό τοπίο στα βιβλία για μικρά παιδιά
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Αλέξα Αποστολάκη (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο), Μαριλένα Πανουργιά
(Εκδόσεις Ίκαρος), Χριστίνα Παπαδοπούλου (Εκδόσεις Παπαδόπουλος), Έλενα Πατάκη
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(Εκδόσεις Πατάκη), Θοδωρής Τσώλης (Εκδόσεις Μεταίχμιο)
Συντονίζει η Άβα Χαλκιαδάκη
18.00-18.10 Συμπεράσματα
18.10-18.30 Διάλειμμα – καφές
18.30-20.30 Αφιέρωμα στη Σοφία Γαβριηλίδου
Η Σοφία Γαβριηλίδου ως πανεπιστημιακή δασκάλα
Νικολέττα Κόρκα, Διδάσκουσα στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ.
Η ερευνητική προσφορά της Σοφίας Γαβριηλίδου στην ανάπτυξη του λογοτεχνικού πεδίου
Δημήτρης Πολίτης, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Ο ιδιαίτερος ρόλος της Σοφίας Γαβριηλίδου στη διεθνοποίηση του Α.Π.Θ.
Ελένη Κασάπη, Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Το λογοτεχνικό έργο της Σοφίας Γαβριηλίδου
Ανδρέας Καρακίτσιος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Μια ζωή με τη Σοφία
Μίλτος Σπυρίδης & Πάνος Σπυρίδης
Συντονίζει ο Δημήτρης Πολίτης
Σχετικές Ειδήσεις:
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Βιβλία και ανάγνωση στην πρώτη παιδική ηλικία – Διημερίδα με διεθνή συμμετοχή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Χρειάζονται βιβλία τα βρέφη και τα νήπια; Γιατί έχει σημασία να τους διαβάζουμε; Μέσα από
ποια διαδικασία δημιουργείται ο αναγνώστης; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας,
της βιβλιοθήκης, του βρεφονηπιακού και του παιδικού σταθμού; Πόσο μπορούν να
συνεισφέρουν στην υπόθεση της ανάγνωσης οι επαγγελματίες και οι δομές που προσφέρουν
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο παιδί και στην οικογένεια; Ποια είναι τα βιβλία
που απευθύνονται στα πολύ μικρά παιδιά και πώς τα επιλέγουμε; Τι είδους πρωτοβουλίες για
την προώθηση της ανάγνωσης στην οικογένεια υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου; Πώς
ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν και ποια είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους;
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν στη διημερίδα με θέμα «Βιβλία και ανάγνωση στην
πρώτη παιδική ηλικία», που διοργανώνουν το διεπιστημονικό σωματείο «Διαβάζοντας
Μεγαλώνω» και το Goethe-Institut Athen.
Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, θα
πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Goethe-Institut Athen και είναι αφιερωμένη στη
μνήμη της Σοφίας Γαβριηλίδου, Καθηγήτριας Συγκριτικής Παιδικής Λογοτεχνίας στο Α.Π.Θ.
Η διημερίδα απευθύνεται σε όλους τους φύσει και θέσει εμπλεκόμενους στην υπόθεση της
ανάγνωσης: γονείς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, επαγγελματίες υγείας,
δημιουργούς, συντελεστές και μελετητές του βιβλίου, στελέχη και εργαζομένους των φορέων
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και της
Πρόνοιας, καθώς και των δομών που απευθύνονται στο παιδί και την οικογένεια.
Στην διημερίδα θα συμμετάσχουν ομιλητές από την Ελλάδα, την Γερμανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις Η.Π.Α. και την Ιταλία.
«Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα επιτυχημένων παρεμβάσεων σε άλλες χώρες του
κόσμου, και κάποια από αυτά (το αμερικάνικο Reach Out and Read, το βρετανικό Bookstart, το
ιταλικό Nati per Leggere, και οι δράσεις του γερμανικού Ιδρύματος Ανάγνωσης) θα
παρουσιαστούν από εκπροσώπους τους στην διημερίδα», δήλωσε στο ertnews.gr η Πρόεδρος
του Διαβάζοντας Μεγαλώνω, Άβα Χαλκιαδάκη. «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο διάλογος που θα
αναπτυχθεί, τόσο εντός του Αμφιθεάτρου, όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, θα
αποβεί γόνιμος και θα οδηγήσει σε συνέργειες και συνεργασίες», πρόσθεσε.
Θα ολοκληρωθεί με ειδική συνεδρία για την Σοφία Γαβριηλίδου, στην οποία θα συμμετάσχουν
φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες της, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 17.00 και θα ολοκληρωθούν
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 20.30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής. Για τις ομιλίες
που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.
«Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι γονείς ξεκινούν από πολύ νωρίς να διαβάζουν
στα παιδιά τους και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό», σχολιάζει η Άβα Χαλκιαδάκη. «Η
μεγάλη εικόνα, όμως, παραμένει γκρίζα: είναι πολλά τα παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα
να γνωρίσουν το βιβλίο και κινδυνεύουν να παραμείνουν εγκλωβισμένα στον αδιέξοδο κύκλο
που οδηγεί από την αγραμματοσύνη στην φτώχεια και στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτό θέλει να
αναδείξει η διημερίδα, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό και με την μεγαλύτερη δυνατή
σαφήνεια, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα των πρώιμων παρεμβάσεων αλλά και
τον ρόλο όλων μας: των επαγγελματιών και των δομών που απευθύνονται στο παιδί και στην
οικογένεια, των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, της
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Εκπαίδευσης, της Υγείας και της Πρόνοιας, της οργανωμένης Πολιτείας».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
16.00-17.00 Προσέλευση
17.00-17.40 Καλωσόρισμα
Bettina Wenzel, Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης του Goethe-Institut Athen και των
Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Χαιρετισμοί
Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα
Σύγχρονου Πολιτισμού
Dr. Jörg F. Maas, CEO of Stiftung Lesen, Chair of EURead
Εισαγωγή στην προβληματική της διημερίδας
Άβα Χαλκιαδάκη, Πρόεδρος του Διαβάζοντας Μεγαλώνω
17.40-20.00 Α’ Συνεδρία
Η σημασία της πρώιμης επαφής του παιδιού με το βιβλίο (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Αλεξάνδρα Σολδάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού
The first thousand days: if not now when?
Stefania Manetti, Primary care pediatrician, President of Associazione Culturale Pediatri,
Member of Nati per Leggere National Board
Books build brains and bonds: The next chapter in pediatric literacy promotion.
Perri Klass, MD, National Medical Director, Reach Out and Read, Professor of Journalism and
Pediatrics, New York University, Co-Director, NYU Florence
Βιβλία, αφηγήσεις και μικρά παιδιά. Ο πολυδιάστατος κόσμος μιας πολλαπλής
αλληλεπίδρασης.
Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Ένας κόσμος στα χέρια μου: Διαβάζοντας (σ)την αρχή της ζωής.
Μαρία Μπούρη, Παιδίατρος, MD, MA, PhD
Συζήτηση: βιβλία και ανάγνωση στην πρώτη παιδική ηλικία
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
9.00-10.00 Προσέλευση
10.00-11.20 Β’ Συνεδρία
Βρεφονηπιακοί σταθμοί, βιβλιοθήκες, δομές υγείας: Πώς μπορούν να στηρίξουν την ανάγνωση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Ειρήνη Ρουφίδου, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ο ρόλος του βρεφονηπιακού σταθμού στην καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο στα παιδιά
και την οικογένεια
Κατερίνα Δερματά, Παιδαγωγός Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, PhD στην
Κοινωνική-Συναισθηματική Νοημοσύνη & το Εικονογραφημένο Βιβλίο
Η βιβλιοθήκη ως τόπος συνάντησης του μικρού παιδιού με το βιβλίο
Δέσποινα Μέλλου, Βιβλιοθηκονόμος
Σοφία Γρηγορίου, Μεταφράστρια Παιδικής Λογοτεχνίας
Η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην προώθηση της ανάγνωσης στην
οικογένεια
Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Υγείας, Τμήμα Δημόσιας &
Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Συζήτηση
11.20-11.40 Διάλειμμα – καφές
11.40-13.40 Γ’ Συνεδρία
Καλές πρακτικές προώθησης της ανάγνωσης στις μικρές ηλικίες: Μια παγκόσμια ματιά
(ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Δημήτρης Πολίτης, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Bookstart and early years bookgifting worldwide
Peter Jenkins, International Manager BookTrust, Governor of the Global Network for Early
Years Bookgifting, Membership manager EURead
How to grow a reader: Milestones in reading promotion
Dr. Betty Becker – Kurz, Researcher at Stiftung Lesen
From ”Nati per Leggere” to ”Healing through Books”: an evolution after 22 years
Stefania Manetti, Primary care pediatrician, President of Associazione Culturale Pediatri,
Member of Nati per Leggere National Board
Reach Out and Read: Pediatric literacy promotion in the United States – the first 33 years
Perri Klass, MD, National Medical Director, Reach Out and Read, Professor of Journalism and
Pediatrics, New York University, Co-Director, NYU Florence
IFLA libraries for children and young adults section: Caring for early literacy and babies
Antonella Lamberti, Children’s Librarian, Member of IFLA Libraries for Children and Young
Adults Standing Committee
Συζήτηση
13.40-14.30 Μεσημβρινή διακοπή
14.30-16.20 Δ’ Συνεδρία
Βιβλία για μικρά παιδιά
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Φανή Τσιαμπάση, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων, Διδάκτωρ Παιδικής
Λογοτεχνίας
Emergent Literacy. Children’s books from 0 to 3 (ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ)
Bettina Kümmerling – Meibauer, Professor, Eberhard Karls Universität, German Department
Jörg Meibauer, Professor Emeritus of German Language and Linguistics, Johannes Gutenberg
Universität Mainz
Σειρές βιβλίων με αγαπημένους ήρωες για μικρά παιδιά (seriality): γιατί αξίζουν την προσοχή
μας;
Σίσσυ Τσιφλίδου, Εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Διδάκτωρ Παιδικής
Λογοτεχνίας
Ο χρόνος στα βιβλία γνώσεων για μικρά παιδιά
Χρύσα Κουράκη, Yπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Διδάκτωρ Παιδικής Λογοτεχνίας
Διαβάζω με τα μάτια και … μεγαλώνω
Μαρίζα Ντεκάστρο, Παιδαγωγός, Συγγραφέας, Κριτικός παιδικών βιβλίων
Συζήτηση
16.20-16.40 Διάλειμμα – καφές
16.40-18.00 Στρογγυλό τραπέζι
Το εκδοτικό τοπίο στα βιβλία για μικρά παιδιά
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Αλέξα Αποστολάκη (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο), Μαριλένα Πανουργιά
(Εκδόσεις Ίκαρος), Χριστίνα Παπαδοπούλου (Εκδόσεις Παπαδόπουλος), Έλενα Πατάκη
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(Εκδόσεις Πατάκη), Θοδωρής Τσώλης (Εκδόσεις Μεταίχμιο)
Συντονίζει η Άβα Χαλκιαδάκη
18.00-18.10 Συμπεράσματα
18.10-18.30 Διάλειμμα – καφές
18.30-20.30 Αφιέρωμα στη Σοφία Γαβριηλίδου
Η Σοφία Γαβριηλίδου ως πανεπιστημιακή δασκάλα
Νικολέττα Κόρκα, Διδάσκουσα στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ.
Η ερευνητική προσφορά της Σοφίας Γαβριηλίδου στην ανάπτυξη του λογοτεχνικού πεδίου
Δημήτρης Πολίτης, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
Ο ιδιαίτερος ρόλος της Σοφίας Γαβριηλίδου στη διεθνοποίηση του Α.Π.Θ.
Ελένη Κασάπη, Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Το λογοτεχνικό έργο της Σοφίας Γαβριηλίδου
Ανδρέας Καρακίτσιος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Μια ζωή με τη Σοφία
Μίλτος Σπυρίδης & Πάνος Σπυρίδης
Συντονίζει ο Δημήτρης Πολίτης
Σχετικές Ειδήσεις:
Περισσότερα Εδω
Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Επιστημονική ημερίδα γαλακτοκομίας και τυροκομίας: Πολλαπλασιαστής της αξίας των
γαλακτοκομικών, η καινοτομία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η επιστημονική ημερίδα γαλακτοκομίας και τυροκομίας.
Η εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο της MDF Expo (Meat – Dairy – Frozen) το τριήμερο 12/11 –
14/11 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» των
Αθηνών, με τη συνεργασία του περιοδικού Dairy News, της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων
και άλλων ιδρυμάτων.
Η «ΥΧ» ήταν χορηγός επικοινωνίας. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την
οποία παρουσίασε και συντόνισε ο γράφων, η καινοτομία μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα
στον κλάδο των τυριών και του γάλακτος. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, λόγω
αστάθμητων παραγόντων και δυσμενών εξελίξεων, η αξιοποίησή της κρίνεται επιτακτική.
Eφαρμογές ακριβείας και blockchain για την αιγοπροβατοτροφία
Στο πρώτο μέρος, παρουσιάστηκαν έργα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με εφαρμογή στην
αιγοπροβατοτροφία. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν δύο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο Γεώργιος Λαλιώτης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε παρουσίαση, με θέμα την
«Κτηνοτροφία ακριβείας στην εκτατική αιγοπροβατοτροφία».
Κατά την παρουσίασή του, ανέφερε ότι οι τεχνολογίες της κτηνοτροφίας ακριβείας μπορούν να
συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας κτηνοτροφικής
μονάδας, μέσω της παρακολούθησης διάφορων ζωτικών δεικτών και άλλων πληροφοριών της
δραστηριότητας και της συμπεριφοράς των ζώων.
Δίνοντας ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών ακριβείας, αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό ενώτιο
που επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση ενός ζώου και στο κολάρο γεωεντοπισμού,
που δίνει τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να γνωρίζει τη γεωγραφική θέση του ζώου και να
παρακολουθεί τους ζωτικούς τους δείκτες. Όπως εξήγησε, οι εφαρμογές που έχουν
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα προσανατολίζονται κυρίως σε εντατικά συστήματα εκτροφών, τα
οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της ψηφιοποίησης.
Ο ίδιος και η ομάδα του εργάστηκαν σε μια τεχνολογία παρακολούθησης αιγοπροβάτων με
κολάρα, εστιασμένη στις εκτατικές εκτροφές. Μέσω αυτής, ο κτηνοτρόφος μπορεί να βλέπει
από το κινητό του τηλέφωνο διάφορες πληροφορίες για τα ζώα του και να γνωρίζει την ακριβή
τους τοποθεσία. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τον
Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Η Ένωση». Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά και η εφαρμογή συνεχίζει να βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και να
εμπλουτίζεται.
Στη συνέχεια, ο ερευνητής και αναπληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ, Νίκος Χωριανόπουλος,
παρουσίασε μια εφαρμογή ψηφιακής ιχνηλάτησης στο γάλα, βασισμένη στην τεχνολογία του
blockchain. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε πιλοτικά στην περιοχή της Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή
δύο συνεταιρισμών: Του «ΘΕΣγάλα» στο αγελαδινό και του «ΓΑΛΑ ΕΛΑΣΣ» στο πρόβειο
γάλα. Στόχος της, ο έλεγχος και η ψηφιακή καταγραφή όλων των σημείων ενδιαφέροντος στην
αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης του γάλακτος (ισοζύγια και ιχνηλασιμότητα της πορείας
του γάλακτος) με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με
ασφαλή συστήματα αποθήκευσης δεδομένων τύπου blockchain.
Όπως εξήγησε ο ίδιος, η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να φέρει πολλαπλές και μεγάλες
βελτιώσεις σε όλη τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς του γάλακτος, εξοικονομώντας χρόνο
και χρήμα, ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και αποτρέποντας φαινόμενα νοθείας.
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Τόνισε, μάλιστα, ότι ενώ η εφαρμογή έχει στηριχθεί από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν έχει
αξιοποιηθεί περαιτέρω μέχρι στιγμής από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Κατά τον καθηγητή,
μια τέτοια εφαρμογή θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλη τη χώρα και, έχοντας συγκριτικά μικρό
κόστος, να φέρει πολύ μεγάλα οικονομικά οφέλη.
Ο ρόλος και η συμβολή των επιχειρήσεων
Ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις πραγματοποίησαν, μεταξύ άλλων, οι Δημήτριος Παπαχρήστου,
από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ, Λήδα Παπαλάμπρου, από το Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ, Λάμπρος Σακκάς, από το Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ, και Ανθούλα Αργύρη, από το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων παρουσίασαν την πολυεπίπεδη
δράση τους στα γαλακτοκομικά, με διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως καινοτόμα
εργαλεία ποιοτικού ελέγχου των εργοστασίων (QACS/ERGANAL), παραγωγή φυσικής πυτιάς
(ΠΥΤΙΑ – ΠΗΞΙΣ), ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (Ε&ΜΥ) και διασφάλιση
συνθηκών για τη βέλτιστη παραγωγή και στράγγιση φέτας (BCT GROUP).
Η εκδήλωση έκλεισε με την Αλεξάνδρα Μέγα, διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής
Ιωαννίνων, που μετέφερε τις εμπειρίες της από το διασυνοριακό πρόγραμμα γαστρονομίας και
αγροτουρισμού Ελλάδας και Αλβανίας «Ο δρόμος του τυριού – Cheese Cult», με τη συμμετοχή
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ),
Χρήστος Αποστολόπουλος. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε και ο αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Βασιλόπουλος.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Προτεραιότητα η διεύρυνση του θεσμού
σε Ελλάδα και εξωτερικό
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου

της Ακρόπολης το Συμπόσιο παρουσίασης των πορισμάτων
Σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον του θεσμού του Διεθνούς

Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός
και MME έγιναν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου παρουσίασης
των πορισμάτων της δράσης που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο

του Μουσείου της Ακρόπολης Δημήτρης Παντερμαλής
Την εκδήλωση διοργάνωσαν 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 Macquarie University της Αυστραλίας
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου παρουσιάστηκε και ο συλλογικός

τόμος Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης που εκδόθηκε
από το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στην Αυστραλία με την υποστήριξη

του Macquarie Greek Studies Foundation Limited Στην εκδήλωση

συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε σε σύνδεση με την Αυστραλία

και σε αυτό μίλησαν οι κ.κ Προκόπιος Παυλόπουλος τ Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τακτικό
Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ο Νίκος Ξυδάκης Δημοσιογράφος

πρ Αν Υπουργός Πολιτισμού και Εξωτερικών
Προηγουμένως απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Ιεράς

Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ.κ

Μακάριος ο κ Ιωάννης Χρυσουλάκης Γενικός Γραμματέας Απόδημου

Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών και ο κ Ιωάννης Μαλλικούρτης Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Σίδνεϊ Σε μήνυμα που απέστειλε ο κ Τριαντάφυλλος
Αλμπάνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χαρακτήρισε το
Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θεσμό στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

και ακαδημαϊκή δράση υψηλών προδιαγραφών λόγω της
πλούσιας θεματολογίας και της πλαισίωσής του προγράμματος
από κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων των τεχνών της
ενημέρωσης και της επικοινωνίας

Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χαιρετισμό απηύθυνε η Κοσμήτωρ

της Σχολής Επιστημών Αγωγής κ Πολυξένη Παγγέ Από το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπρύτανης
κ Κλειώ Σγουροπούλου εκ μέρους του Πρύτανη κ Παναγιώτη
Καλδή

Επίσης από την Αυστραλία συνδέθηκε και χαιρέτισε την εκδήλωση

η κ Patricia Koromvokis Lecturer of Department of Media
Communications Creative Arts Language and Literature Faculty of
Arts του Macquarie University Όπως είναι γνωστό η Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ Νικολέττα Τσι
τσανούδη Μαλλίδη και η κ Patricia Koromvokis συνεπιμελήθηκαν
τον τόμο Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση κειμένων από τον γνωστό
ηθοποιό Χρήστο Λούλη Χαιρετισμός στην εκδήλωση απευθύνθηκε
και από τον Θεόφιλο Πρεμέτη Πρόεδρο του Ιδρύματος Macquarie

Greek Studies Foundation Τον συντονισμό του Συμποσίου είχε η
Αλεξία Κουλούρη Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης Βουλή Τηλεόραση

Υπ διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Όπως τόνισε η ιδρύτρια και διευθύντρια του θεσμού του Διεθνούς

Θερινού Πανεπιστημίου κ Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη

αν Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόθεση της
Επιστημονικής Επιτροπής είναι να ιδρυθεί ένας διεθνής φορέας με
πυρήνα το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο ο οποίος θα επεκταθεί
στην ανάπτυξη πολλών άλλων προγραμμάτων για την ελληνική
γλώσσα και τη διασύνδεσή της με τα μέσα ενημέρωσης και τα νέα
μέσα

Το Συμπόσιο τίμησαν με την παρουσία τους οι πανεπιστημιακοί
καθηγητές Ευγενία Μαγουλά Ελένη Καραντζόλα Αθανάσιος Μιχάλης

Ανδρέας Φωτόπουλος Άννα Σταυρακοπούλου Λίνα Ρόζη
Ανδρέας Νικολοβγένης Βασιλική Χρυσανθοπούλου η ερευνήτρια
της Ακαδημίας Αθηνών Γωγώ Κατσούδα Από το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ παραβρέθηκαν
οι κ.κ Χρήστος Γιαννόπουλος και Ευάγγελος Κατσαρέλης Παρέστησαν

επίσης ο διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής του Ασκληπιείου
κ Εμμανουήλ Τσαλαμανιός που είναι και μεταξύ των συγγραφέων

του τόμου διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από διάφορα

πανεπιστήμια της χώρας κ.ά
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Το έγγραφο του υπ. Υποδομών για την αντιστοιχία 7 τμημάτων του ΠΑΔΑ με
Πολυτεχνικές Σχολές
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης του ΠΑΔΑ ξεπερνούν ήδη τους 750
Το esos  δημοσιεύει κατ΄αποκλειστικότητα το έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης , με το οποίο διαβιβάζει τους
φακέλους των 7 Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
προκειμένου αυτά να αντιστοιχηθούν με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής.
(......)
Τo esos επικοινώνησε σχετικά με τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή ο
οποίος ανέφερε ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης του ΠΑΔΑ ξεπερνούν ήδη
τους 750 και ότι με συντονισμένες ενέργειες της Πρυτανείας, όπως και του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και του υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων Άγγελου Συρίγου, υλοποιείται η εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.
4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) για την πρόταση αντιστοιχίας Τμημάτων Σχολών Μηχανικών του
ΠΑΔΑ, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επίσης, δήλωσε ότι το ΠΑΔΑ έχει αποστείλει αρμοδίως όλα τα προβλεπόμενα για την
ικανοποίηση των όρων που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να
θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.
Επεσήμανε ότι ικανοποιητικά οδεύει και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων Μηχανικών του ΠΑΔΑ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και μάλιστα με
πλήρεις συμμορφώσεις, δεδομένου ότι, το έμψυχο υλικό, η υλικοτεχνική υποδομή, τα
μαθησιακά αποτελέσματα και τα επαγγελματικά προσόντα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.
Τέλος ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ τόνισε  την ανάγκη επίσπευσης των προβλεπόμενων
διαδικασιών από την πολιτεία ώστε οι απόφοιτοι διπλωματούχοι μηχανικοί του ΠΑΔΑ να
αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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ΑΠΟΨΗ

Ο τουριστικός χάρτης
της επόμενης ημέρας

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΓΕΤΗ

Επειτα από δύο χρόνια κατάρρευσης

του τουριστικού κλάδου

στη χώρα μας λόγω των
μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας παρατηρήσαμε
ότι όλοι οι δείκτες έφτασαν φέτος

σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
Οι επαγγελματίες του κλάδου

που άντεξαν μάζεψαν τα
κομμάτια τους ανασυντάχθηκαν

και σιγά σιγά το χαμόγελο
επέστρεψε στα χείλη τους μαζί
με εκατομμύρια αφίξεις τουριστών

Ωστόσο η έναρξη του
πολέμου στην Ουκρανία και
η ενεργειακή κρίση ως επακόλουθο

αυτής μείωσαν τις
προσδοκίες και εκτίναξαν τα
λειτουργικά έξοδα του κλάδου

Η ερευνητική ομάδα του
τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής στην οποία έχω
τη χαρά να συμμετέχω βρίσκεται

καθημερινά σε επαφή

με την τουριστική αγορά
καταγράφει και αξιολογεί

την εικόνα και τις προοπτικές
για την επόμενη ημέρα Αυτό
που διαπιστώνουμε στη μετά

πανδημία τουριστική εποχή
είναι ότι ναι μεν ο μαζικός

τουρισμός σε υψηλά δημοφιλείς
προορισμούς καλά κρατεί

δημιουργούνται όμως ολοένα
και περισσότερες ομάδες τουριστών

οι οποίες προσπαθούν
να αποφύγουν το μαζικό και
αναζητούν κάτι πιο εξειδικευμένο

κάτι πιο θεματικό πιο
ήσυχο πιο απομονωμένο και
βέβαια πιο ανθρώπινο Παρατηρούμε

επίσης την έντονη
βούληση από την τοπική αυτοδιοίκηση

και τοπικούς φορείς
της περιφέρειας για προώθηση

θεματικών μοντέλων τουρισμού

όπως ο γαστροτουρι
σμός ο οινικός τουρισμός ο
αγροτουρισμός ο αθλητικός
τουρισμός κ.ά

Συνεπώς ένα πιο δυναμικό
μοντέλο θεματικού τουρισμού
ιδιαίτερα στην περιφέρεια θα

μπορούσε να προσφέρει υψηλή
προστιθέμενη αξία στο τουριστικό

μας προϊόν Το θεσμικό
πλαίσιο υπάρχει και ίσως

τώρα είναι η ευκαιρία να υλοποιηθεί

σε μεγαλύτερο βαθμό
με τη βοήθεια και των πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Με χαρά διαπιστώνουμε ότι
η στρατηγική της κυβέρνησης
για τουρισμό 365 ημερών είναι
npos τη σωστή κατεύθυνση
αλλά υπάρχουν και κάποιοι
περιορισμοί όπως συνηθίζεται

να αναφέρουμε στις πρακτικές

της έρευνας Οι περιορισμοί

αυτοί έχουν να κάνουν
με το υψηλό λειτουργικό κόστος

θέρμανση και ηλεκτρισμός
ιδίως κατά τη χειμερινή

σεζόν και με το υψηλό κόστος
των υλικών δόμησης που καθιστούν

απαγορευτικές τις νέες
επενδύσεις-επεκτάσεις-βελτι
ώσεις των τουριστικών υποδομών

Τα αντανακλαστικά
του κρατικού μηχανισμού φαίνεται

να λειτουργούν γρήγορα
αλλά τα έως τώρα μέτρα

δεν επαρκούν με αποτέλεσμα
ορισμένες επιχειρήσεις να είναι

λειτουργικά μη βιώσιμες
Θα ήταν προς όφελος όλων n
στρατηγική των επιδοτήσεων

σε θέρμανση και ηλεκτρικό
ρεύμα να διαμορφωθεί με

βάση τη βαρύτητα του κάθε
κλάδου για την ελληνική οικονομία

και την απασχόληση
Ο τουριστικός χάρτης της χώρας

μας πρέπει να είναι πάντοτε
ενημερωμένος και να ανταποκρίνεται

στις εκάστοτε ανάγκες
της τουριστικής ζήτησης Η τουριστική

μας βιομηχανία είναι
και θα πρέπει να παραμείνει
ζωντανή αναπτυσσόμενη και
δυναμική με συνεχείς επενδύσεις

στην καινοτομία και στις
βιώσιμες και φιλικές προς το
περιβάλλον στρατηγικές

0 κ Δημήτρης Μαργέιης είναι
οικονομολόγος un διδάκτωρ
ίου τμήματος Διοίκησης Τουρισμού
του Πανεπιστημίου Δυτικής Απικής
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Προτεραιότητα η διεύρυνση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου
«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» έγιναν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου
παρουσίασης των πορισμάτων της δράσης, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του
Μουσείου της Ακρόπολης «Δημήτρης Παντερμαλής».
Την εκδήλωση διοργάνωσαν 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.
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, παρουσιάστηκε και ο συλλογικός τόμος «Γλώσσα και
Ελευθερία της Έκφρασης» που εκδόθηκε από το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στην
Αυστραλία, με την υποστήριξη του Macquarie Greek Studies Foundation Limited. Στην
εκδήλωση συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε σε σύνδεση με την Αυστραλία και σε αυτό μίλησαν οι:
Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τακτικό Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών και ο Νίκος Ξυδάκης, Δημοσιογράφος, πρ. Αν. Υπουργός Πολιτισμού και
Εξωτερικών.
Προηγουμένως, απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ.κ. Μακάριος, ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο κ.
Ιωάννης Μαλλικούρτης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ.
Σε μήνυμα που απέστειλε ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
χαρακτήρισε το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θεσμό στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και
ακαδημαϊκή δράση υψηλών προδιαγραφών, λόγω της πλούσιας θεματολογίας και της
πλαισίωσής του προγράμματος από κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών,
της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χαιρετισμό απηύθυνε
η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής Πολυξένη Παγγέ. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπρύτανης Κλειώ Σγουροπούλου, εκ μέρους του Πρύτανη
Παναγιώτη Καλδή.
Επίσης, από την Αυστραλία συνδέθηκε και χαιρέτισε την εκδήλωση η κ. Patricia Koromvokis,
Lecturer of Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature,
Faculty of Arts, του Macquarie University. Όπως είναι γνωστό η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη  – Μαλλίδη και η κ. Patricia
Koromvokis συνεπιμελήθηκαν τον τόμο «Γλώσσα και Ελευθερία της Έκφρασης».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση κειμένων από τον γνωστό ηθοποιό κ. Χρήστο Λούλη.
Χαιρετισμός στην εκδήλωση απευθύνθηκε και από τον κ. Θεόφιλο Πρεμέτη, Πρόεδρο του
Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation.
Τον συντονισμό του Συμποσίου είχε η Αλεξία Κουλούρη, Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης
Βουλή Τηλεόραση, Υπ. διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διεθνής φορέας
Όπως τόνισε, η ιδρύτρια και διευθύντρια του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, κ.
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρόθεση
της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να ιδρυθεί ένας διεθνής φορέας με πυρήνα το Διεθνές
Θερινό Πανεπιστήμιο, ο οποίος θα επεκταθεί στην ανάπτυξη πολλών άλλων προγραμμάτων
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για την ελληνική γλώσσα και τη διασύνδεσή της με τα μέσα ενημέρωσης και τα νέα μέσα.
Το Συμπόσιο τίμησαν με την παρουσία τους οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Ευγενία Μαγουλά,
Ελένη Καραντζόλα, Αθανάσιος Μιχάλης, Ανδρέας Φωτόπουλος, Άννα Σταυρακοπούλου, Λίνα
Ρόζη, Ανδρέας Νικολοβγένης, Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η ερευνήτρια της Ακαδημίας
Αθηνών κ. Γωγώ Κατσούδα, οι δημοσιογράφοι κ.κ. Νίκος Μεγγρέλης, Ιωάννης Σέργιος
Μανδαλίδης, Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημήτρης Τσουπαρόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος,
κ.ά. Από την ΕΡΤ, που για πολλά χρόνια είναι χορηγός επικοινωνίας της δράσης, παρέστησαν
τα διευθυντικά στελέχη, οι: Βασίλης Βασιλόπουλος, Δήμητρα Τζαγαδούρα, η Ελένη Καραλή
κ.ά.
Από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, παραβρέθηκαν οι
Χρήστος Γιαννόπουλος και Ευάγγελος Κατσαρέλης. Παρέστησαν επίσης ο διευθυντής της
Παιδοψυχιατρικής του Ασκληπιείου Εμμανουήλ Τσαλαμανιός που είναι και μεταξύ των
συγγραφέων του τόμου, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια
της χώρας κ.ά.
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Whisk(e)y
Whisk(e)y Festival θα διοργανωθεί

για πρώτη φορά στην Καλαμάτα Το φεστιβάλ

θα λάβει χώρα τη Δευτέρα από τις
5 μ μ έως τις 10 μ μ στο Elite City
Resort

Τη διοργάνωση έχουν το Kyttaro Rock
Bar και η Κάβα Ποτών Μανιάτης σε μια
εκδήλωση που θα παρουσιαστούν 100
ετικέτες από τις μεγαλύτερες μάρκες ουίσκι
Συμμετέχουν 13 εμπορικές εισαγωγικές
εταιρίες και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος φίλων

Ουίσκι Ελλάδας Greek Whisky Association

Ομιλητές θα είναι ο Κωνσταντίνος
Στεφανακίδης Ειδικός εκπαιδευτής σε θέματα

εστίασης του Υπουργείου Τουρισμού
ο Νικόλαος Κελαϊδίτης Αντιπρόεδρος
Greek Whisky Association και ο Γεώργιος
Παπαδογούλας Λέκτορας Εφαρμογών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Whisky
Expert Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα
γνωρίσουν λάτρεις και φίλους του whisky
με έδρα στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία
να συναντηθούν για να δοκιμάσουν με συ

Festival στην Καλαμάτα

νοδευτικά εδέσματα και να μιλήσουν για μας έχοντας ως συνδετικό κρίκο το Βασιλιά

διαφορετικά ουίσκι να ανταλλάξουν ιδέες των αποσταγμάτων το ουίσκι τονίζει η

απόψεις και φυσικά να γνωριστούνε μεταξύ ανακοίνωση
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«Whisk(e)y Festival»
σήμερα στην Καλαμάτα

"Whisk(e)y Festival" θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην
Καλαμάτα. Το φεστιβάλ θα γίνει σήμερα Δευτέρα από τις 5 μ.μ.
έως τις 10 μ.μ. στο "Elite City Resort". Τη διοργάνωση έχουν
το "Kyttaro Rock Bar" και η Κάβα Ποτών Μανιάτης, σε μια εκδήλωση 

που θα παρουσιαστούν 100 ετικέτες από τις μεγαλύτερες
μάρκες ουίσκι. Συμμετέχουν 13 εμπορικές, εισαγωγικές εταιρίες
και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος φίλων Ουίσκι Ελλάδας Greek
Whisky Association.

Ομιλητές θα είναι ο Κωνσταντίνος Στεφανακίδης (Ειδικός
εκπαιδευτής σε θέματα εστίασης του Υπουργείου Τουρισμού),
ο Νικόλαος ΚεΑαϊδίτης (Αντιπρόεδρος Greek Whisky Association) 

και ο Γεώργιος Παπαδογούλας (Λέκτορας Εφαρμογών 

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Whisky Expert).
«Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα γνωρίσουν λάτρεις και

φίλους του whisky με έδρα στην Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία
να συναντηθούν για να δοκιμάσουν με συνοδευτικά εδέσματα
και να μιλήσουν για διαφορετικά ουίσκι, να ανταλλάξουν ιδέες,
απόψεις και φυσικά να γνωριστούνε μεταξύ μας, έχοντας ως
συνδετικό κρίκο, το βασιλιά των αποσταγμάτων, το ουίσκι»
τονίζει η ανακοίνωση.
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ΜΑΓΝΗΣΙΑ π
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΠΗ
ΙΤΗΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΝΙΚΟΣ Κ
ΚΥΡΙΑΖΗΙ
ΝΑΥΜΑΧΙΑ

Ναυμαχία και Η ζωή
στην Αρχαία Ελλάδα
Τα βιβλία των Ν Κυριαζή και Μ Οικονόμου
παρουσιάζονται σήμερα στον Βόλο
Τα βιβλία των Νίκου Κυριαζή και Εμμανουήλ

Μάριου Οικονόμου Η Ναυμαχία
εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της

Εστίας και Η καθημερινή ζωή στην
Αρχαία Ελλάδα εκδόσεις Ενάλιος θα
παρουσιαστούν στον Βόλο σήμερα
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 7 το απόγευμα

στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

κτήριο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο
Βόλου Γ.Καρτάλη Κοραή σε εκδήλωση

που διοργανώνουν το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ΓΑ Κ Μαγνησίας ο Σύνδεσμος Φιλολόγων
Μαγνησίας το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλκός και το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων

Κε.Βι.Μα.Συ σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ενάλιος Εστία και το βιβλιοπωλείο
Λιαναρίδη».Τα βιβλία θα παρουσιάσουν οι Βίκυ Μαντζώρου φιλόλογος πρόεδρος του

Συνδέσμου Φιλολόγων Μαγνησίας και Γιώτα Κούγιαλη εκπαιδευτικός συγγραφέας Την
εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πώποτα

Η Ναυμαχία είναι μυθιστόρημα με κεντρικό πρόσωπο τον Νικομήδη έναν από τους μεγάλους

της γενιάς της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και των Περσικών πολέμων Διηγείται τη
ζωή του από την Ολυμπιάδα του 524 π.Χ μέχρι τη Σαλαμίνα και τον αγώνα ενός λαού για
την ελευθερία και τη δημοκρατία
Στο βιβλίο Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Αθήνα οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου συγκεντρώνουν

το ενδιαφέρον τους στην αρχαία Αθήνα που αποτέλεσε κλασικό πρότυπο
μιας ανεπτυγμένης δουλοκτητικής δημοκρατίας Η ζωή των ανθρώπων των εύπορων
Αθηναίων πολιτών αλλά και των μετοίκων και των δούλων
Ο Νίκος Κυριαζής είναι καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πειραιά Ο Εμμανουήλ Μάριος Οικονόμου είναι επίκουρος

καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο μάγειρας
Το νέο παιδικό τραγούδι
Του Απόστολου Τσιάρκα σε ερμηνεία του Απόστολου Μόσιου
Ο ταλαντούχος και πολυπράγμων Απόστολος
Τσιάρκας παρουσιάζει το νέο του παιδικό τραγούδι

με τίτλο Ο μάγειρας σε στίχους και μουσική

δική του και ερμηνεία του προικισμένου
Βολιώτη ερμηνευτή και τραγουδοποιού Απόστολου

Μόσιου
Το τραγούδι Ο μάγειρας συνοδεύεται από ένα
εξαιρετικό ευφάνταστο νίάθο θηίΠΊθΙίοη που
δημιούργησε ο ίδιος ο τραγουδοποιός το
οποίο έχει σχεδιαστεί για τα παιδιά αλλά είναι
απολαυστικό και για τους μεγάλους
Η αστεία ιστορία του ατζαμή μάγειρα που
μπερδεύει τις συνταγές του εξελίσσεται μέσα
από το τραγούδι και τη γεμάτη χρώματα και
φαντασία εικόνα Το άρτιο αποτέλεσμα μας
υπενθυμίζει πόσο σπάνια είναι η σοβαρή προσέγγιση

της παιδικής ψυχαγωγίας παρ όλη την
ανάγκη των ίδιων των παιδιών αλλά και των γονιών

τους για ποιοτική διασκέδαση
Η δημιουργία του νίάοο 3ηίπΊ3ΐίοη είναι μία
πολύ χρονοβόρα διαδικασία αλλά το τελικό
αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα τον Απόστολο
Τσιάρκα και τον καλό του φίλο Απόστολο
Μόσιο που ερμήνευσε το τραγούδι με τον εν¬

θουσιασμό και την παιγνιώδη διάθεση που ταιριάζει

απόλυτα σε αυτή την όμορφη αστεία
ιστορία
Το τραγούδι Ο μάγειρας και το εξαιρετικό
νίάοο που το συνοδεύει κυκλοφορεί ψηφιακά
από το Οαάοο Μυ$ίο Οιπυρ και είναι διαθέσιμο
σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες
ήΙΙρ5://θΓθάχο/οιτΐ39θίΓ35 Δείτε τοΜυεκ νΊάθο
εδώ ΜΐΙρ$://σίΙ.Ιγ/3<3Τ€Βν4

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ νΐΙ_Ι_Α6Ε 4
ΑΠΟ 24/1 1 2022 30/1 1 2022

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΜΙΝΙΟΝΣ 2 Η ΑΝΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ Παιδική Μεταγλωττισμένη

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00
ΤΗΕ ΡΑΒΕΙΜΑΝ5 δράμα
ΠΕΜΠΤΗ-ΤΡΙΤΗ 19:00

22:10 ΤΕΤΑΡΤΗ 22:10
Ν(Τ ϋΒΕΑΜ ΤΗΕ ΜΟΝ/ΙΕ

Ιπ ΑΟΡ,ΕΑΜ μουσική
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΒίΑαΡΑΝΤΗΕΚ
Λ/ΑΚΑΝϋΑ ΡΟΚΕνΕΡ περιπέτεια

φαντασίας
ΠΕΜΠΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15

21:40

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Παιδική Μεταγλωττισμένη

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

17:30
Β0ΝΕ5 ΑΝϋ ΑΙ± θρίλερ
ΠΕΜΠΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ 19:50

22:40

ΑΙΘΟΥΣΑ 4
ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Παιδική Μεταγλωττισμένη

ΠΕΜΠΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ 18:30

ΤΟ ΜΕΝΟΥ κομεντί τρόμου

ΠΕΜΠΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ 21:10

Ρεσιτάλ κλαρινέτου

και πιάνου στο Χόρτο

Ρεσιτάλ
για κλαριινκαι πιάνο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝ/ΦΟΥ 210 2704800 Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-1 7:00

Ρεσιτάλ για Κλαρινέτο και Πιάνο με έργα των
ν^II^η Ιταλία ΑιΊήυΓ ΙοςυβιτΙ Ρι-βηαϊ

ΡουΙθησ Γαλλία Ρ.οοθγτ 5(±υιτΐ3ηη Γερμανία
ΜβΙοοΙιπ Αι-ηοΙά ΑΙθο ΤθίτιρΙθΐοη Αγγλία θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου
στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος στο Χόρτο Οι
δύο μουσικοί Στέλιος Κοτρώτσιος κλαρινέτο και
Κάτια Τζιουμάκη πιάνο επιλέγουν έργα αντιπροσωπευτικά

από το πλούσιο ρεπερτόριο για
αυτό τον συνδυασμό οργάνων αναδεικνύοντας
παράλληλα το πέρασμα από την ρομαντική στην
μοντέρνα εποχή Περισσότερες πληροφορίες και
εισιτήρια ήττρ5://νννννν.ήθΓτο.ηθτ/αΐ3Νηθτ-3ηά
ρί3ηο-Γθοίΐ3ΐ

Διαδικτυακό
Διεθνές Ροπιπί
Πα τον ελληνικό πολιτισμό
στον ψηφιακό δημόσιο χώρο
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχόμενου ΕΚΤ και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός

Οργανισμός Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ σε
συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

την έδρα υ Ν Ε5(Ό του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου

Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Επιστημών διοργανώνουν

διήμερο διεθνές διαδικτυακό ΡοΓυιπ με
τίτλο Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο

Χώρο και την Ευτοροθηθ-Προκλήσεις Προοπτικές
Το ΡοΓυιτι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό

στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και τελεί υπό την Αιγίδα

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Σε αυτό το πλαίσιο στόχος του ΡοΓυιτι είναι να αποτιμηθεί

η έως τώρα πορεία της συμμετοχής της
χώρας μας στη ΕυΐΌρθ3Π3 την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα

για τον Πολιτισμό αλλά και να διερευνηθούν
περαιτέρω οι προοπτικές και οι προκλήσεις που εγείρονται

από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού

τομέα όπως η βιωσιμότητα των
χρηματοδοτούμενων υποδομών και η κατάρτιση
των στελεχών των φορέων πολιτισμού ως προς τις
ψηφιακές τους δεξιότητες Παράλληλα θα αναδειχθούν

οι σχέσεις του ψηφιακού πολιτισμού με καίριους

τομείς όπως η εκπαίδευση η έρευνα ο
τουρισμός και η πολιτιστική διπλωματία.Τη δεύτερη
ημέρα του Φόρουμ θα διενεργηθεί πρακτικό σεμινάριο

για την ένταξη νέων συλλογών στο 5θ3ΐτΗ(ΙυΙ
τυτθ.αι και τη ΕυΓορθ3Π3
Το ΡοΓυιτι θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας

ζοοιη στην ελληνική γλώσσα ενώ θα περιλαμβάνει
και ομιλίες στελεχών της ΕυΓορθ3Π3 στην

αγγλική γλώσσα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ στη διεύθυνση
5θ3ΐτϊκυΙ1:υΐ'θ@θΙ<τ.α.ΐ στο

ήΗρ5://νννννν.θΙ<τ.α,ι7θΙ/θνθηΐ5/281 82 και με το Δίκτυο

ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ αρμόδιος κ Κων/νος Σκριάπας
Τηλέφ 6974-881944
Ε-γγιβΝ ρθΓΓθνί3Πθΐ@9ΐτΐ3ίΙ·εοπη

Δίδυμο
Γιαγκίνηδες
Ρεμπέτικο αλλιώς στο ίώ Αιτ
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου
Οι νεαροί ρεμπέτες αδερφοί Γιαγκίνη
πλέον γνωστοί ως Γιαγκίνηδες που
κερδίζουν κάθε μέρα την αγάπη του
κόσμου με το ταλέντο και τη διάθεση
τους αποδεικνύουν πως ήρθαν για να
μείνουν Κάνουν κάθε εμφάνιση τους
μοναδική με ευκολία επιλέγοντας
γνωστά αγαπημένα κομμάτια αλλά
και δικές τους δημιουργίες
Οι Γιαγκίνηδες έρχονται αυτό το
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο Ι-30 ΑΠ
για να ενώσουν τους απανταχού
ακροατές του καλού ήχου Μετά από
δύο αξέχαστες 5θΙά ουτ εμφανίσεις
στη σκηνή Σταυρός του Νότου-ι βγαίνουν

στο δρόμο για να συναντήσουν
το κοινό σε όλη την Ελλάδα και ξεκινούν

από το λιμάνι του Βόλου
Γιαγκίνηδες Ιίνθ Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

στο Ι_30 Αιτ Τσαλαπάτα
Βόλος Πόρτες ανοίγουν 21 00 έναρξη
22:00 Εισιτήρια Προπώληση Ταμείο

10 ευρώ
Σημεία προπώλησης Κεχάίδης ΑΕ

Μουσική Ήχος Φωτισμός Κουταρέλια
29 Βόλος ΙΙΙυ$ίοη 5ΐ.\λ/θ3Γ,Τάκη Οικο
νομάκη με Γκλαβάνη
Πληροφορίες ίπίο@ΐ3ί33Γτ.9Γ Κρατήσεις

6934108666 απογευματινές
ώρες 5-1 Ομμ

Λογοτεχνία
ποίηση και άλλα

Για 2η χρονιά φέτος θα συνεχιστούν
οι βραδιές λογοτεχνίας και όχι μόνο
στον καταπληκτικά δραστήριο και φιλόξενο

πολιτιστικό χώρο Θεατρίνη
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Όπως τονίζεται αφού είχαν
μια δόση ενδιαφέροντος και επιτυχίας

πέρυσι που ο κορονοϊός έστω
και σαν μορφή Όμικρον έβραζε
φέτος που έχουμε ηρεμήσει κάπως
αναμένουμε αθρόα συμμετοχή
Στην αρχή θα αναζητήσουμε πάλι κάποιους

από τους ποιητές που μας μεγάλωσαν

και έγραψαν τον πολιτισμό
της νεότερης Ελλάδας αλλά στη συνέχεια

θα εμπλακούμε και σε άλλα λογοτεχνικά

και ιδεολογικά μονοπάτια
πάντα με τη μορφή του βίντεο ντοκιμαντέρ

και πάντα από τη ματιά του
Γιάννη Κωστή αλλά και άλλων συμμετεχόντων

έκπληξη
Έτσι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
2022 στις 7 μμ θα παρουσιαστεί το
έργο του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη

σε προβολή 40 λεπτών Στο
Θεατρίνη λοιπόν Πλάτωνος 20
πίσω από τη Μεταμόρφωση κρατώντας

καλού κακού και μια μάσκα
προστασίας
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Μικρασιατική
Μνήμη
ΚύριεΔιευθυντά

Πρίν από καιρό ή Εταιρεία
Ελλήνων Λογοτεχνών και ή
Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών
διοργάνωσαν μια πολύ έπιτυ
χημένη Βραδιά Μνήμης γιά τά
100 χρόνια άπό τήν Μικρασιατική

Καταστροφή τοΰ 1922 και
Τιμής γιά τά 200 χρόνια άπό τήν
Επανάσταση τοΰ 1821

Ή σεμνή αύτή τελετή πραγματοποιήθηκε

τήν 14η Σεπτεμβρίου

2022 στήν αίθουσα της
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Μιχαήλ Αβέρωφ ξεκινώντας

μέ τούς χαιρετισμούς
του Παύλου Ναθαναήλ πρώην

προέδρου της Εταιρείας και
νΰν αντιπροέδρου αυτής και

τοΰ Λευτέρη Τζόκα προέδρου
τής'Ένωσης

Όμιλητές γιά τό 1821 ήταν
ή Ιωάννα Χρήστου φιλόλογος
συγγραφέας και γενική διευθύντρια

Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπουργείου Παιδείας μέ θέμα

Τό σύγχρονον μήνυμα της
25ης Μαρτίου 1821 και ό Αθανάσιος

Νασιόπουλος ομότιμος
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής μέ θέμα Επιτομή

Ιστορίας Σελίδες τοΰ
1821

Και γιά τό 1922 ό Διονύσιος
Τσιριγώτης επίκουρος καθηγητής

τμήματος σπουδών Πανεπιστημίου

Πειραιώς μέ θέμα Ή
έλληνική στρατηγική στή Μικρά

Ασία 1919-1922 Τά Αίτια
τήςΉττας και ή Βίκυ Αναγνωστάκη

αρχαιολόγος ποιήτρια

μέ θέμα Ό Ελληνισμός της
Μικρδς Ασίας Αποτίμηση της
Καταστροφής τοΰ 1922

Ό συντονισμός τής Ιστορικής

αυτής διάλεξης όφειλε
ται στούς κοσμήτορες Δημήτρη

Λαμπρόπουλο τής Εταιρείας

καί στήν Ρίτα Νάστου
Μυστακοπούλου τής'Ένωσης
αντίστοιχα

Ή ωραία καί πολύ έπιτυχη
μένη αύτή έκδήλωση έκλεισε
μέ τά τραγούδια τοΰ φιλολόγου
Νίκου Άντωνάκου τό πιάνο τοΰ
γενικού γραμματέα τής Εταιρείας

Γιώργου Μαρινάκη καί
κυρίως μέ τις σκέψεις τοΰ άκρο
ατηρίου γιά τό χθές τό σήμερα
καί τό αύριο τής πατρίδας μας
πού είναι πάντα στό μυαλό μας

ΦρίξοςΔήμου
Πλοίαρχος Ε.Ν




