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Συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Αεροπορική Βιομηχανία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στόχος, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης.
Τι συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των δύο φορέων.
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές τεχνογνωσίας της
χώρας, συνεχίζει τις επιτυχείς συνεργασίες με τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Χθες, στις
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Η ΕΑΒ, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο
Παπακώστα , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή , και τον
Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Κωνσταντίνο Στεργίου , συμφώνησαν να
προχωρήσουν σε πεδία συνεργασίας στους άξονες Έρευνας και Εκπαίδευσης, ενώ
αποφασίστηκε και την επόμενη χρονιά η ΕΑΒ να συνεχίσει να ενισχύει τη φοιτητική ομάδα
«Ποσειδών» του ΠΑΔΑ με σύνθετα υλικά για την κατασκευή του νέου οχήματος τεχνολογίας
carbon fiber monocoque. Στόχος, η πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με
ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης. Ειδικότερα, η
ΕΑΒ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαπίστωσαν την εξασφάλιση μέσω της από κοινού
συνεργασίας τους αμοιβαίων επωφελών αποτελεσμάτων που θα συμβάλουν στην επιτυχία της
αποστολής των δύο φορέων.
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Συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Αεροπορική Βιομηχανία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές τεχνογνωσίας της
χώρας, συνεχίζει τις επιτυχείς συνεργασίες με τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Χθες, στις
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Η ΕΑΒ, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο
Παπακώστα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, και τον
Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, συμφώνησαν να
προχωρήσουν σε πεδία συνεργασίας στους άξονες Έρευνας και Εκπαίδευσης, ενώ
αποφασίστηκε και την επόμενη χρονιά η ΕΑΒ να συνεχίσει να ενισχύει τη φοιτητική ομάδα
"Ποσειδών" του ΠΑΔΑ με σύνθετα υλικά για την κατασκευή του νέου οχήματος τεχνολογίας
carbon fiber...
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ΠΑΔΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπέγραψαν ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής  και ο Πρόεδρος  της
ΕΔΥΤΕ  Α.Ε. και Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Στέφανος Κόλλιας.
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους
τεχνολογικούς φορείς της χώρας και λειτουργεί περίπου 25 έτη.
Παρέχει προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού νέφους και
πληροφορικής σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εξυπηρετεί σε
καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας
Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.
Το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σκοπεύουν μέσα από την συγκεκριμένη
συνεργασία τους να συντελέσουν σε έναν ολιστικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη
εξειδικευμένων νέων υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, συμφώνησαν να αναπτύξουν ψηφιακές συνέργειες προαγωγής της γνώσης,
όπως και του παραγόμενου ερευνητικού και κοινωνικού έργου, με έμφαση στην ανάπτυξη
ευρύτερων συμπράξεων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ενίσχυση της υψηλού
επιπέδου πανεπιστημιακής διδασκαλίας και μαθησιακών αποτελεσμάτων βασισμένων σε
ερευνητικά αποτελέσματα.
Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ και ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.  συμφωνήσαν, μεταξύ άλλων, να
οργανώνουν από κοινού σε τακτική βάση, κατάλληλες δράσεις (ημερίδες, συνέδρια,
εκδηλώσεις κλπ.) και παρεμβάσεις στις οποίες να προβάλλονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις των
δύο φορέων.
Εκ μέρους της ΕΔΥΤΕ., ο κ. Κόλλιας ανέφερε: «Είναι στρατηγικής σημασίας, για τον οργανισμό
μας, η σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την προώθηση και διάδοση των
εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών, καθώς και την προώθηση και
υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού».
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής εξήρε την
προσφορά της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μετάβαση στο
ψηφιακό περιβάλλον και ανέφερε ότι η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αναγνωρίζει την
ταχεία σταθερότητα και ανάπτυξη του Ιδρύματος και τοποθετεί σε μία πιο στέρεα βάση την
αλληλεπίδραση των δύο φορέων.
Κατά τη διαδικασία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρίσκοντο η
Αντιπρύτανις  Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ και μέλος του Δ.Σ. της
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Καθηγητής Γιάννης Βογιατζής.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/80941/pada-mnimonio-synergasias-me-ethniko-diktyo-ypodomon-tehnologias-kai-ereynas
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Συνεργασία ΠΑΔΑ με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνεργασία ΠΑΔΑ με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές τεχνογνωσίας της
χώρας, συνεχίζει τις επιτυχείς συνεργασίες με τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Χθες, στις
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας.
Η ΕΑΒ, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Παπακώστα, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, και τον Πρόεδρο του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, συμφώνησαν να
προχωρήσουν σε πεδία συνεργασίας στους άξονες Έρευνας και Εκπαίδευσης, ενώ
αποφασίστηκε και την επόμενη χρονιά η ΕΑΒ να συνεχίσει να ενισχύει τη φοιτητική ομάδα
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του ΠΑΔΑ με σύνθετα υλικά για την κατασκευή του νέου οχήματος τεχνολογίας
carbon fiber monocoque.
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.
Στόχος, η πολυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, με ενίσχυση της
ερευνητικής δραστηριότητας και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης.
Ειδικότερα, η ΕΑΒ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαπίστωσαν την εξασφάλιση μέσω της
από κοινού συνεργασίας τους αμοιβαίων επωφελών αποτελεσμάτων που θα συμβάλουν στην
επιτυχία της αποστολής των δύο φορέων.
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%82/27934-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-2?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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Μ. Βαρβιτσιώτης: «Τα ελληνικά πανεπιστήμια οδεύουν προς τη διεθνοποίηση»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προς αυτήν την κατεύθυνση θεσμοθετήθηκε η φοιτητική βίζα, η οποία διευκολύνει τους ξένους
φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα.
«Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στον κόσμο προσφέροντας
προγράμματα στα αγγλικά και οδεύοντας στον δρόμο της διεθνοποίησης», τόνισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, στην εναρκτήρια τελετή της Διεθνούς Εβδομάδας Erasmus+/ Διεθνούς
Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η διεθνοποίηση ήταν «για μας και μία ιδεολογική μάχη απέναντι σε δυνάμεις που περιόριζαν
τα πανεπιστήμια στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μόνο σε Έλληνες», ανέφερε ο κ.
Βαρβιτσιώτης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θεσμοθετήθηκε η φοιτητική βίζα, η οποία, όπως σημείωσε ο
αναπληρωτής υπουργός, διευκολύνει τους ξένους φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα και
χρειάζονται βίζα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που επιθυμούν να τους επισκεφθούν.
Στην ομιλία του, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξήρε την επιτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία
συνέχισαν αδιαλείπτως τα μαθήματα διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επεσήμανε
το σημαντικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χαρακτηρίζοντάς το
«πυρήνα ακαδημαϊκής αριστείας αλλά και πρακτικής γνώσης» και, απευθυνόμενος στα μέλη
ξένων διπλωματικών αποστολών που συμμετέχουν στη Διεθνή Εβδομάδα Erasmus+, τόνισε
ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μία «εξαιρετική επιλογή για διεθνείς φοιτητές».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε τη σημασία της κινητικότητας των φοιτητών και του
προγράμματος Erasmus, «ενός από τα πιο πετυχημένα προγράμματα της ΕΕ», το οποίο
εφέτος κλείνει 35 χρόνια ζωής, έχοντας δώσει τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό σε πάνω
από 9 εκατομμύρια νέους. Σε αναγνώριση της σημασίας του προγράμματος, η ΕΕ αύξησε τη
χρηματοδότηση για το Erasmus κατά την περίοδο 2021-2027 και έχει επεκτείνει την
κινητικότητα και σε τρίτες χώρες.
Η Διεθνής Εβδομάδα Erasmus+/ Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
πραγματοποιείται με συμμετοχή διεθνών ιδρυμάτων από χώρες – συνεργασίες Erasmus+ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με στόχο την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών
που υιοθετήθηκαν εν μέσω της πανδημίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

https://emea.gr/politiki/683097/m-varvitsiotis-ta-ellinika-panepistimia-odevoun-pros-ti-diethnopoiisi/
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Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Για «ιδεολογική μάχη» έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
«Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στον κόσμο προσφέροντας
προγράμματα στα αγγλικά και οδεύοντας στον δρόμο της διεθνοποίησης», τόνισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, στην εναρκτήρια τελετή της Διεθνούς Εβδομάδας Erasmus+/ Διεθνούς
Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η διεθνοποίηση ήταν «για μας και μία ιδεολογική μάχη απέναντι σε δυνάμεις που περιόριζαν
τα πανεπιστήμια στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μόνο σε Έλληνες», ανέφερε ο κ.
Βαρβιτσιώτης.
Διαβάστε επίσης: Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία τουρκική πρόκληση
Προς αυτήν την κατεύθυνση θεσμοθετήθηκε η φοιτητική βίζα, η οποία, όπως σημείωσε ο
αναπληρωτής υπουργός, διευκολύνει τους ξένους φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα και
χρειάζονται βίζα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που επιθυμούν να τους επισκεφθούν.
Στην ομιλία του, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξήρε την επιτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία
συνέχισαν αδιαλείπτως τα μαθήματα διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επεσήμανε
το σημαντικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χαρακτηρίζοντάς το
«πυρήνα ακαδημαϊκής αριστείας αλλά και πρακτικής γνώσης» και, απευθυνόμενος στα μέλη
ξένων διπλωματικών αποστολών που συμμετέχουν στη Διεθνή Εβδομάδα Erasmus+, τόνισε
ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μία «εξαιρετική επιλογή για διεθνείς φοιτητές».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε τη σημασία της κινητικότητας των φοιτητών και του
προγράμματος Erasmus, «ενός από τα πιο πετυχημένα προγράμματα της ΕΕ», το οποίο
εφέτος κλείνει 35 χρόνια ζωής, έχοντας δώσει τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό σε πάνω
από 9 εκατομμύρια νέους. Σε αναγνώριση της σημασίας του προγράμματος, η ΕΕ αύξησε τη
χρηματοδότηση για το Erasmus κατά την περίοδο 2021-2027 και έχει επεκτείνει την
κινητικότητα και σε τρίτες χώρες.
Η Διεθνής Εβδομάδα Erasmus+/ Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
πραγματοποιείται με συμμετοχή διεθνών ιδρυμάτων από χώρες – συνεργασίες Erasmus+ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με στόχο την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών
που υιοθετήθηκαν εν μέσω της πανδημίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
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Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στον κόσμο προσφέροντας
προγράμματα στα αγγλικά και οδεύοντας στον δρόμο της διεθνοποίησης», τόνισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, στην εναρκτήρια τελετή της Διεθνούς Εβδομάδας Erasmus+/ Διεθνούς
Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η διεθνοποίηση ήταν «για μας και μία ιδεολογική μάχη απέναντι σε δυνάμεις που περιόριζαν
τα πανεπιστήμια στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μόνο σε Έλληνες», ανέφερε ο κ.
Βαρβιτσιώτης.
Διαβάστε επίσης: Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία τουρκική πρόκληση
Προς αυτήν την κατεύθυνση θεσμοθετήθηκε η φοιτητική βίζα, η οποία, όπως σημείωσε ο
αναπληρωτής υπουργός, διευκολύνει τους ξένους φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα και
χρειάζονται βίζα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που επιθυμούν να τους επισκεφθούν.
Στην ομιλία του, ο κ. Βαρβιτσιώτης εξήρε την επιτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία
συνέχισαν αδιαλείπτως τα μαθήματα διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επεσήμανε
το σημαντικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χαρακτηρίζοντάς το
«πυρήνα ακαδημαϊκής αριστείας αλλά και πρακτικής γνώσης» και, απευθυνόμενος στα μέλη
ξένων διπλωματικών αποστολών που συμμετέχουν στη Διεθνή Εβδομάδα Erasmus+, τόνισε
ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μία «εξαιρετική επιλογή για διεθνείς φοιτητές».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε τη σημασία της κινητικότητας των φοιτητών και του
προγράμματος Erasmus, «ενός από τα πιο πετυχημένα προγράμματα της ΕΕ», το οποίο
εφέτος κλείνει 35 χρόνια ζωής, έχοντας δώσει τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό σε πάνω
από 9 εκατομμύρια νέους. Σε αναγνώριση της σημασίας του προγράμματος, η ΕΕ αύξησε τη
χρηματοδότηση για το Erasmus κατά την περίοδο 2021-2027 και έχει επεκτείνει την
κινητικότητα και σε τρίτες χώρες.
Η Διεθνής Εβδομάδα Erasmus+/ Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
πραγματοποιείται με συμμετοχή διεθνών ιδρυμάτων από χώρες – συνεργασίες Erasmus+ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με στόχο την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών
που υιοθετήθηκαν εν μέσω της πανδημίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Περισσότερα Εδω
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1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .FOOD REPORTER
Ημ. Έκδοσης: . . .05/12/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/12/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 6

Βιώσιμη ανάπτυξη
της ελαιοκομίας μέσω
του ελαιοτουρισμού
Το ζήτημα του ελαιοτουρισμού ως
συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης
του ελαιοκομικού τομέα θα εξεταστεί
στην ομώνυμη εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 1 7:00 της
Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ στο Αιγάλεω
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την
Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς
Φιλαίος και το ΠΑΔΑ Στην εκδήλωση
θα μιλήσουν ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ

Παναγιώτης Καλδής ο πρόεδρος
της Φιλαίος Γρηγόρης Αντωνιάδης
ο Επίκουρος καθηγητής ΠΑΔΑ και
πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού
Πελοποννήσου Κωνσταντίνος
Μαρινάκος ο καθηγητής ΠΑΔΑ και
μέλος της Φιλαίος Γιώργος Ζακυνθινός
ο εκτελεστικός διευθυντής της Φιλαίος
Γιώργος Οικονόμου ο πιστοποιημένος
γευσιγνώστης ελαιολάδου και
διευθυντής της Ρ3Γ3ΐυ5 Ευτορθ Γιάννης
Καρβέλας ο δημοσιογράφος Γιάννης
Σάρρος και ο Γενικός Γραμματέας δήμου
Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος



1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΑΒ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συνεργασία ΕΑΒ με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συνεχίζει

τις συνεργασίες με τα ελληνικά ακαδημαϊκά

ιδρύματα Μάλιστα στο πλαίσιο
της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ
της ΕΑΒ και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εργασίας των δύο πλευρών
Η ΕΑΒ εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο κ Δημήτριο Παπα
κώστα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και στελέχη της εταιρείας και το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής εκπροσωπούμενο
από τον Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη
Ε Καλδή και τον Πρόεδρο του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών κ Κωνσταντίνο
Στέργιου συμφώνησαν να προχωρήσουν
σε πεδία συνεργασίας στους άξονες Έρευνας

και Εκπαίδευσης ενώ αποφασίστηκε

και την επόμενη χρονιά η ΕΑΒ να συνεχίσει
να ενισχύει τη φοιτητική ομάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ

του ΠΑΔΑ με σύνθετα υλικά για την
κατασκευή του νέου οχήματος τεχνολογίας

carbon fiber monocoque Στόχος η πο
λυεπίπεδη επιστημονική και τεχνολογική
συνεργασία με ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας και ανταλλαγή επιστημονικής

γνώσης
Ειδικότερα η ΕΑΒ και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής διαπίστωσαν την εξασφάλιση

μέσω της από κοινού συνεργασίας
τους αμοιβαίων επωφελών αποτελεσμάτων

που θα συμβάλλουν στην επιτυχία της
αποστολής των δύο φορέων
Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Αεροπορική

Βιομηχανία μετά από αρκετά χρόνια
ζημιογόνων χρήσεων κατέγραψε ξανά
φέτος καθαρά κέρδη μετά από φόρους
1,5 εκατ ευρώ Μάλιστα ανάμεσα στους
στόχους που έθεσε για το μέλλον στη
σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
της είναι και η συνεργασία με πανεπιστήμια

και ερευνητικά κέντρα της χώρας και
του εξωτερικού για την έρευνα και την
ανάπτυξη εθνικών προϊόντων καθώς και
για την προώθηση της τεχνολογίας στην
Ελλάδα
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Μ. Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στον κόσμο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στον κόσμο προσφέροντας
προγράμματα στα αγγλικά και οδεύοντας στον δρόμο της διεθνοποίησης.” Αυτό τόνισε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, μιλώντας σήμερα Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, στην εναρκτήρια τελετή της Διεθνούς
Εβδομάδας Erasmus+/Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η διεθνοποίηση ήταν "για μας και μια ιδεολογική μάχη απέναντι σε δυνάμεις που περιόριζαν τα
πανεπιστήμια στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μόνο σε Έλληνες”, ανέφερε ο κ.
Βαρβιτσιώτης, υπερασπιζόμενος τη δυνατότητα των πανεπιστημίων να συναγωνίζονται στη
διεθνή αρένα προσελκύοντας διεθνείς φοιτητές. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσμοθετήθηκε η
φοιτητική βίζα, η οποία, όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός, διευκολύνει τους ξένους
φοιτητές που έρχονται στην Ελλάδα και χρειάζονται βίζα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς
τους που επιθυμούν να τους επισκεφθούν.
Στην ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης εξήρε την επιτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία
συνέχισαν αδιαλείπτως τα μαθήματα διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Υπογράμμισε ιδιαίτερα το σημαντικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
χαρακτηρίζοντάς το "πυρήνα ακαδημαϊκής αριστείας αλλά και πρακτικής γνώσης” και,
απευθυνόμενος στα μέλη ξένων διπλωματικών αποστολών που συμμετέχουν στη Διεθνή
Εβδομάδα Erasmus+, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μια "εξαιρετική
επιλογή για διεθνείς φοιτητές”.
Γενικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογράμμισε τη σημασία της κινητικότητας των φοιτητών και
του προγράμματος Erasmus, "ενός από τα πιο πετυχημένα προγράμματα της ΕΕ”, το οποίο
κλείνει φέτος 35 χρόνια ζωής, έχοντας δώσει τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό σε πάνω
από 9 εκατομμύρια νέους. Σε αναγνώριση της σημασίας του προγράμματος, η ΕΕ αύξησε τη
χρηματοδότηση για το Erasmus κατά την περίοδο 2021-2027 και έχει επεκτείνει την
κινητικότητα και σε τρίτες χώρες.
Η Διεθνής Εβδομάδα Erasmus+/ Διεθνούς Κινητικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
πραγματοποιείται με συμμετοχή Διεθνών Ιδρυμάτων από χώρες - συνεργασίες Erasmus+ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με στόχο την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών
που υιοθετήθηκαν εν μέσω της Πανδημίας Covid-19 για την ομαλή διεξαγωγή των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΕΞ)
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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ΑΕΙ: Εκτός κέντρου Αθήνας, η 101η Σύνοδος πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βράβευση των ΑΕΙ από την Ακαδημία για την επιστημονική τους παρουσία επί 35 χρόνια, νέες
συνεργασίες, αλλά και αιτήματα για βελτιώσεις στο εκλογικό σύστημα του νέου Νόμου
Πλαισίου τους, περιλαμβάνει η διοργάνωση με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Τρία ξενοδοχεία άλλαξαν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ για την διοργάνωση της 101ης Συνόδου τους
που ξεκινάει την Κυριακή στην Αθήνα, από τον φόβο εντάσεων ή επεισοδίων. Τα οποία βέβαια
δεν έχουν κανένα λόγο, με τα «μποφόρ» χαμηλά στον χώρο της παιδείας, να φοβίζουν τους
εκπροσώπους των ίδιων των ΑΕΙ, ωστόσο φαίνεται ότι φοβίζουν τους εκπροσώπους των
αστυνομικών αρχών. Αποτέλεσμα αυτών να αποκλειστούν μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της
Αθήνας, που παραδοσιακά φιλοξενούσαν τις Συνόδους των πρυτάνεων των πανεπιστημίων.
Έτσι, στην «μακρινή» Νέα Ερυθραία, θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 του μήνα η
προγραμματισμένη Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ, η οποία αναμένεται τελικά να …ξεχωρίσει.
Διαβάστε επίσης: «Λευκός καπνός» για πρύτανη σε Πολυτεχνείο Κρήτης, σε παρατεταμένη
ακυβερνησία χωρίς νέες διοικήσεις 3 ΑΕΙ της χώρας
Κι αυτό γιατί ο «οικοδεσπότης» του, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει εντάξει στο
πρόγραμμα την ανακοίνωση σημαντικών εκδηλώσεων αλλά και την βράβευση των ΑΕΙ για την
επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της
Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, εκτός από την παρουσία στην Σύνοδο της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχουν
κληθεί να μιλήσουν σ αυτήν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου.
Ακόμη θα μιλήσουν σ αυτήν για την επιστημονική παρουσία τω ΑΕΙ, ο πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης, ο πρόεδρος της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Παράλληλα ο καθηγητές Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων
Ανδρέας Φλώρος θα παρουσιάσουν τις αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη.
Κατά τα άλλα, και όπως είναι φυσικό, πολύς λόγος θα γίνει για το νέο εκλογικό σύστημα στην
ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ και των μελών των Συμβουλίων τους, το οποίο όπως είχε
εγκαίρως επισημανθεί, δημιουργεί ήδη προβλήματα στην λειτουργία τους.
Με κύρια εξ αυτών το ότι τρία πανεπιστήμια της χώρας παραμένουν ακυβέρνητα, αφού το νέο
εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που
σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6 εσωτερικών εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου, οι
οποίες διαφωνούν στην επιλογή των εξωτερικών μελών τους.
Τα πανεπιστήμια ζητούν νομοθετική παρέμβαση που θα λύνει το αδιέξοδο, κάτι το οποίο το
υπουργείο Παιδείας ως σήμερα αρνείται να κάνει.
Κι αυτό, γιατί κάτι τέτοιο ισοδυναμεί, όπως είναι φυσικό, με παραδοχή των σοβαρών
προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει το νέο εκλογικό σύστημα που επινόησαν οι
υπηρεσίες του.
Στην 101η Σύνοδο τους που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, τα
πανεπιστήμια θα συζητήσουν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και θα προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, άλλα θεσμικά
και οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητική
μέριμνα κλπ.
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ΑΕΙ: Εκτός κέντρου Αθήνας, η 101η Σύνοδος πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τρία ξενοδοχεία άλλαξαν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ για την διοργάνωση της 101ης Συνόδου τους
που ξεκινάει την Κυριακή στην Αθήνα, από τον φόβο εντάσεων ή επεισοδίων. Τα οποία βέβαια
δεν έχουν κανένα λόγο, με τα «μποφόρ» χαμηλά στον χώρο της παιδείας, να φοβίζουν τους
εκπροσώπους των ίδιων των ΑΕΙ, ωστόσο φαίνεται ότι φοβίζουν τους εκπροσώπους των
αστυνομικών αρχών. Αποτέλεσμα αυτών να αποκλειστούν μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της
Αθήνας, που παραδοσιακά φιλοξενούσαν τις Συνόδους των πρυτάνεων των πανεπιστημίων.
Έτσι, στην «μακρινή» Νέα Ερυθραία, θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 του μήνα η
προγραμματισμένη Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ, η οποία αναμένεται τελικά να …ξεχωρίσει.
Διαβάστε επίσης: «Λευκός καπνός» για πρύτανη σε Πολυτεχνείο Κρήτης, σε παρατεταμένη
ακυβερνησία χωρίς νέες διοικήσεις 3 ΑΕΙ της χώρας
Κι αυτό γιατί ο «οικοδεσπότης» του, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει εντάξει στο
πρόγραμμα την ανακοίνωση σημαντικών εκδηλώσεων αλλά και την βράβευση των ΑΕΙ για την
επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της
Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, εκτός από την παρουσία στην Σύνοδο της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχουν
κληθεί να μιλήσουν σ αυτήν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου.
Ακόμη θα μιλήσουν σ αυτήν για την επιστημονική παρουσία τω ΑΕΙ, ο πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης, ο πρόεδρος της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Παράλληλα ο καθηγητές Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων
Ανδρέας Φλώρος θα παρουσιάσουν τις αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη.
Κατά τα άλλα, και όπως είναι φυσικό, πολύς λόγος θα γίνει για το νέο εκλογικό σύστημα στην
ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ και των μελών των Συμβουλίων τους, το οποίο όπως είχε
εγκαίρως επισημανθεί, δημιουργεί ήδη προβλήματα στην λειτουργία τους.
Με κύρια εξ αυτών το ότι τρία πανεπιστήμια της χώρας παραμένουν ακυβέρνητα, αφού το νέο
εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που
σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6 εσωτερικών εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου, οι
οποίες διαφωνούν στην επιλογή των εξωτερικών μελών τους.
Τα πανεπιστήμια ζητούν νομοθετική παρέμβαση που θα λύνει το αδιέξοδο, κάτι το οποίο το
υπουργείο Παιδείας ως σήμερα αρνείται να κάνει.
Κι αυτό, γιατί κάτι τέτοιο ισοδυναμεί, όπως είναι φυσικό, με παραδοχή των σοβαρών
προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει το νέο εκλογικό σύστημα που επινόησαν οι
υπηρεσίες του.
Στην 101η Σύνοδο τους που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, τα
πανεπιστήμια θα συζητήσουν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και θα προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, άλλα θεσμικά
και οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητική
μέριμνα κλπ.
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ΑΕΙ: Εκτός κέντρου Αθήνας, η 101η Σύνοδος πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βράβευση των ΑΕΙ από την Ακαδημία για την επιστημονική τους παρουσία επί 35 χρόνια, νέες
συνεργασίες, αλλά και αιτήματα για βελτιώσεις στο εκλογικό σύστημα του νέου Νόμου
Πλαισίου τους, περιλαμβάνει η διοργάνωση με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Τρία ξενοδοχεία άλλαξαν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ για την διοργάνωση της 101ης Συνόδου τους
που ξεκινάει την Κυριακή στην Αθήνα, από τον φόβο εντάσεων ή επεισοδίων. Τα οποία βέβαια
δεν έχουν κανένα λόγο, με τα «μποφόρ» χαμηλά στον χώρο της παιδείας, να φοβίζουν τους
εκπροσώπους των ίδιων των ΑΕΙ, ωστόσο φαίνεται ότι φοβίζουν τους εκπροσώπους των
αστυνομικών αρχών. Αποτέλεσμα αυτών να αποκλειστούν μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της
Αθήνας, που παραδοσιακά φιλοξενούσαν τις Συνόδους των πρυτάνεων των πανεπιστημίων.
Έτσι, στην «μακρινή» Νέα Ερυθραία, θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 του μήνα η
προγραμματισμένη Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ, η οποία αναμένεται τελικά να …ξεχωρίσει.
Κι αυτό γιατί ο «οικοδεσπότης» του, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει εντάξει στο
πρόγραμμα την ανακοίνωση σημαντικών εκδηλώσεων αλλά και την βράβευση των ΑΕΙ για την
επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της
Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, εκτός από την παρουσία στην Σύνοδο της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχουν
κληθεί να μιλήσουν σ αυτήν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου.
Ακόμη θα μιλήσουν σ αυτήν για την επιστημονική παρουσία τω ΑΕΙ, ο πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης, ο πρόεδρος της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Παράλληλα ο καθηγητές Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων
Ανδρέας Φλώρος θα παρουσιάσουν τις αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη.
Κατά τα άλλα, και όπως είναι φυσικό, πολύς λόγος θα γίνει για το νέο εκλογικό σύστημα στην
ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ και των μελών των Συμβουλίων τους, το οποίο όπως είχε
εγκαίρως επισημανθεί, δημιουργεί ήδη προβλήματα στην λειτουργία τους.
Με κύρια εξ αυτών το ότι τρία πανεπιστήμια της χώρας παραμένουν ακυβέρνητα, αφού το νέο
εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που
σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6 εσωτερικών εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου, οι
οποίες διαφωνούν στην επιλογή των εξωτερικών μελών τους.
Τα πανεπιστήμια ζητούν νομοθετική παρέμβαση που θα λύνει το αδιέξοδο, κάτι το οποίο το
υπουργείο Παιδείας ως σήμερα αρνείται να κάνει.
Κι αυτό, γιατί κάτι τέτοιο ισοδυναμεί, όπως είναι φυσικό, με παραδοχή των σοβαρών
προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει το νέο εκλογικό σύστημα που επινόησαν οι
υπηρεσίες του.
Στην 101η Σύνοδο τους που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, τα
πανεπιστήμια θα συζητήσουν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και θα προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, άλλα θεσμικά
και οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητική
μέριμνα κλπ.
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ΑΕΙ: Εκτός κέντρου Αθήνας, η 101η Σύνοδος πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τρία ξενοδοχεία άλλαξαν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ για την διοργάνωση της 101ης Συνόδου τους
που ξεκινάει την Κυριακή στην Αθήνα, από τον φόβο εντάσεων ή επεισοδίων. Τα οποία βέβαια
δεν έχουν κανένα λόγο, με τα «μποφόρ» χαμηλά στον χώρο της παιδείας, να φοβίζουν τους
εκπροσώπους των ίδιων των ΑΕΙ, ωστόσο φαίνεται ότι φοβίζουν τους εκπροσώπους των
αστυνομικών αρχών. Αποτέλεσμα αυτών να αποκλειστούν μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της
Αθήνας, που παραδοσιακά φιλοξενούσαν τις Συνόδους των πρυτάνεων των πανεπιστημίων.
Έτσι, στην «μακρινή» Νέα Ερυθραία, θα ξεκινήσει την Κυριακή 11 του μήνα η
προγραμματισμένη Σύνοδος πρυτάνεων ΑΕΙ, η οποία αναμένεται τελικά να …ξεχωρίσει.
Κι αυτό γιατί ο «οικοδεσπότης» του, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει εντάξει στο
πρόγραμμα την ανακοίνωση σημαντικών εκδηλώσεων αλλά και την βράβευση των ΑΕΙ για την
επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της
Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, εκτός από την παρουσία στην Σύνοδο της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχουν
κληθεί να μιλήσουν σ αυτήν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου.
Ακόμη θα μιλήσουν σ αυτήν για την επιστημονική παρουσία τω ΑΕΙ, ο πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης, ο πρόεδρος της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Παράλληλα ο καθηγητές Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων
Ανδρέας Φλώρος θα παρουσιάσουν τις αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη.
Κατά τα άλλα, και όπως είναι φυσικό, πολύς λόγος θα γίνει για το νέο εκλογικό σύστημα στην
ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ και των μελών των Συμβουλίων τους, το οποίο όπως είχε
εγκαίρως επισημανθεί, δημιουργεί ήδη προβλήματα στην λειτουργία τους.
Με κύρια εξ αυτών το ότι τρία πανεπιστήμια της χώρας παραμένουν ακυβέρνητα, αφού το νέο
εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που
σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6 εσωτερικών εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου, οι
οποίες διαφωνούν στην επιλογή των εξωτερικών μελών τους.
Τα πανεπιστήμια ζητούν νομοθετική παρέμβαση που θα λύνει το αδιέξοδο, κάτι το οποίο το
υπουργείο Παιδείας ως σήμερα αρνείται να κάνει.
Κι αυτό, γιατί κάτι τέτοιο ισοδυναμεί, όπως είναι φυσικό, με παραδοχή των σοβαρών
προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει το νέο εκλογικό σύστημα που επινόησαν οι
υπηρεσίες του.
Στην 101η Σύνοδο τους που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, τα
πανεπιστήμια θα συζητήσουν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και θα προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, άλλα θεσμικά
και οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητική
μέριμνα κλπ.
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ΑΕΙ: Την Κυριακή ξεκινούν οι εργασίες της 4ημερης Συνόδου των Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tην Κυριακή 11 Δεκεμβρίου οι εργασίες της τετραήμερης Συνόδου των Πρυτάνεων με φόντο το
νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ και τα προβλήματα «ακυβερνησίας» σε τρία πανεπιστήμια
Με φόντο τις πρυτανικές εκλογές και την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης σύμφωνα με νέο
νόμο πλαίσιο Κεραμέως, θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου οι εργασίες της
τετραήμερης Συνόδου των Πρυτάνεων.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, με οικοδεσπότη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αναμένεται να
είναι διαφορετική από τις προηγούμενες καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
μεταξύ των οποίων βραβεύσεις των ΑΕΙ για την  επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων
35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό. Σύμφωνα με τα
ΝΕΑ, εκτός από την παρουσία στην Σύνοδο της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχουν
κληθεί να μιλήσουν σ αυτήν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου. Ακόμη θα
μιλήσουν σ αυτήν για την επιστημονική παρουσία των ΑΕΙ, ο πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης, ο πρόεδρος της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας. Παράλληλα ο καθηγητές
Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων Ανδρέας
Φλώρος θα παρουσιάσουν τις αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη.
Επιπλέον, θα συζητηθεί το νέο εκλογικό σύστημα στην ανάδειξη νέων διοικήσεων των ΑΕΙ και
των Συμβουλίων Διοίκησης. Όπως είχε επισημάνει το alfavita.gr ο νέος νόμος έχει
δημιουργήσει ένα σκηνικό αδιαφανούς συνδιαλλαγής ανάμεσα σε Πανεπιστημιακούς λόγω της
προχειρότητας που διέπει το νόμο προκαλώντας  αδιέξοδα σε 3 ιδρύματα τα οποία δεν
καταφέρνουν, εδώ και πολλές μέρες, να εκλέξουν εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων,
Μπορεί ο «πολυδιαφημιζόμενος» νόμος Κεραμέως -με τον οποίο διαφώνησε η συντριπτική
πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας- να υλοποιείται σταδιακά στα πανεπιστήμια και να
έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων, ωστόσο δεν έχει
διευκρινιστεί τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωση που υπάρξει ισοψηφία στην εκλογή των
εξωτερικών μελών των Συμβουλίων Διοίκησης.
Στην 101η Σύνοδο τους που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, τα
πανεπιστήμια θα συζητήσουν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και θα προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, άλλα θεσμικά
και οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, φοιτητική
μέριμνα κλπ.
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Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων
υγείας ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε
αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον, θα είναι το αντικείμενο του Πανελλήνιου Συνέδριου για
τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, με τίτλο «Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα:
Διασφαλίζοντας το μέλλον των συστημάτων υγείας», που ξεκινάει τις εργασίες του την Τρίτη
στις 13 Δεκεμβρίου.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) και την
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), με την
αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την υποστήριξη πολλών επιστημονικών φορέων όπως ο
ΕΟΠΥΥ, η ΗΔΙΚΑ, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της
Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και το Health Policy Institute.
Δεκαεννέα επιστημονικοί ερευνητικοί εκπαιδευτικοί (κρατικοί ή ιδιωτικοί) οργανισμοί
υποστηρίζουν το κορυφαίο συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας
υπηρεσιών υγείας.
Φέτος για πρώτη φορά μετά την πανδημία, γίνεται με φυσική παρουσία, από τις 13 έως τις 15
Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα με  προσυνεδριακά φροντιστήρια
που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στις 12 Δεκεμβρίου.
«Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας έχει αναδειχτεί μέσα από τις
διαδοχικές κρίσεις ένα μείζον θέμα, το οποίο πλέον απασχολεί την κοινωνία στο σύνολό της,
από τους επαγγελματίες της υγείας και τους πολιτικούς μέχρι τους τελικούς αποδέκτες των
υπηρεσιών, τους πολίτες. αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι νέες συνθήκες για την
αντιμετώπιση των μεταδιδόμενων ασθενειών, της μετακίνησης αλλά και της γήρανσης των
πληθυσμών σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική και την οικονομική κρίση , επιβάλλουν μια
αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων υγείας
ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε αυτές που
θα προκύψουν στο μέλλον Η πολυπαραγοντική αυτή εξίσωση επιβάλει μια διεπιστημονική
προσέγγιση και στο πλαίσιο αυτό η επιδίωξη του Συνεδρίου δεν είναι απλώς να θέσει
ερωτήματα και να  συζητήσει τα θέματα, αλλά να προσφέρει μια διεπιστημονική πλατφόρμα για
τη δημιουργία, ανάδειξη και κριτική αποτίμηση των παρεμβάσεων και πολιτικών για το
σύστημα υγείας και τη δημόσια υγεία. Να προσδιορίσει ακόμη, μέσα από την  ανάλυση των
εμπειριών και των μαθημάτων  από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική
ασφάλεια, τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, την ψυχική υγεία, αλλά και τις
ανισότητες, την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών
πληθυσμών, το ρόλο της ιατροφαρμακευτικής καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών
Στην προοπτική αυτή, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει: την αποτίμηση και τον
σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για τα συστήματα υγείας, τη δημόσια υγεία και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό  μέσα από δράσεις και εθνικές πολιτικές, τις βέλτιστες πρακτικές από
επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό χώρο, τις απόψεις επαγγελματιών της υγείας,
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ανεξάρτητων αρχών, εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας,
ενώσεων ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών.
Εκατόν είκοσι ομιλητές μεταξύ των οποίων 8 υπουργοί και υφυπουργοί συμμετέχουν στο
συνέδριο. Από το Υπουργείο Υγείας συμμετέχουν ο Υπουργός Αθανάσιος Πλεύρης, η
Αναπληρώτρια Υπουργός Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Ζωή Ράπτη και οι Γενικοί Γραμματείς
Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάριος Θεμιστοκλέους και Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Ο πρώην
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Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και νυν σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα
καινοτομίας Βασίλης Κοντοζαμάνης μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη θα
μιλήσουν για το πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων στη βιοτεχνολογία.
Άλλοι κορυφαίοι Υπουργοί είναι ο Χρήστος Σταϊκούρας που θα μιλήσει για το αν υπάρχει
δημοσιονομικός χώρος για την αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, ένα
ζήτημα που για πολλά χρόνια απασχολεί τον υγειονομικό τομέα καθώς και ο Άκης Σκέρτσος
που θα αναφερθεί στα διδάγματα από τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, στο πως
διαμορφώνεται η διατομεακή πολιτική των κυβερνήσεων σε συνθήκες κρίσης.
εσυΟ Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης θα μιλήσει για την ενσωμάτωση της
λειτουργικής διάστασης του πολιτισμού στις πολιτικές δημόσιας υγείας, το πρόγραμμα της
Πολιτιστικής Συνταγογράφησης.
Εικοσιδύο ομιλίες από εκπροσώπους όλων των φορέων, με τον João Breda από τον World
Health Organisation,την Anne Moen από το Gravitate Health, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα της IMI στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με άλλες 14 χώρες και την Sabine
Vuik από τον OECD,  ανάμεσα σε όλους τους διακεκριμένους Έλληνες και ξένους  ομιλητές
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
Τριάντα τέσσερα στρογγυλά τραπέζια από το Partnership for Health System Sustainability and
Resilience (LSE), το Unicom, το Gravitate Health και το Connecting Health, Ελληνικούς
οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, και ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. καθώς και πανεπιστήμια θα
αποτυπώσουν το μέλλον για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, μέσα από τις βέλτιστες
πρακτικές προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.
Προεξάρχοντα ζητήματα αποτελούν η αναδιάρθρωση της δημόσιας υγείας, η μεταρρύθμιση
του προσωπικού ιατρού, η πρόληψη με αναφορά στο πρόγραμμα «Απόστολος Δοξιάδης» και
διαχείριση του καρκίνου και των χρόνιων νοσημάτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και
νέα πρότυπα φροντίδας όπως η Νοσοκομειακή φροντίδα κατ’ οίκον για ογκολογικούς ασθενείς
με το Πιλοτικό πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ», που φιλοδοξία του Υπουργείου υγείας είναι να
αναπτυχθεί περαιτέρω και για άλλα νοσήματα. Η παχυσαρκία, η επιδημία του 21ου αιώνα και
οι αναδυόμενες πολιτικές αντιμετώπισης της θα αναδειχθούν μέσα από τις εργασίες του
συνεδρίου.
Όπως κάθε χρόνο τα χρονίζοντα ζητήματα της αυξανόμενης φαρμακευτικής δαπάνης του
νοσοκομειακού claw back θα αναλυθούν, ενώ θα συζητηθούν η ισότιμη πρόσβαση στο
σύστημα υγείας η πρόσβαση στην καινοτομία στο φάρμακο, ζητήματα ψυχικής υγείας αλλά και
άλλα τεχνικά θέματα όπως η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.
Παράλληλα 85 επιστημονικές εργασίες θα παρουσιαστούν, πάνω στις θεματικές:
Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία, Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας, Ιστορία και Φιλοσοφία της Υγείας,
Οικονομικά της Υγείας, Οικονομική Αξιολόγηση Φαρμάκου και Τεχνολογίας Υγείας, Οργάνωση
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Πληροφορική της Υγείας, Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας,
Πολιτικές Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.
Στα προσυνεδριακά φροντιστήρια θα αναλυθούν επίκαιρα θέματα όπως: Πρόσβαση των
φαρμάκων στην αγορά (Market Access), Εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών
υγείας. Ψηφιακή διακυβέρνηση του φαρμάκου 2022-2030, Εργαλεία και δείκτες για την
αξιολόγηση της διοίκησης των νοσοκομείων, Οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού οργανισμού
φαρμάκου (EMA) για το φάρμακο: νέα μοντέλα κωδικοποίησης (idmp, epi).
Στις εργασίες του Συνεδρίου, συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι φορείς του υγειονομικού
τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, κλινικοί και ερευνητές, επιστήμονες από τις
κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων.

https://i247.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5/


https://i247.gr/

 Publication date: 08/12/2022 20:52

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Στη σκιά της απουσίας του εμπνευστή του Συνεδρίου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, οι 
μαθητές και οι συνεργάτες του συνεχίζουν την  κληρονομιά  του έργου που εκείνος ξεκίνησε, με
την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας θα καθορίσει το
μέλλον της Ελλάδας. Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στη λήξη των εργασιών της ημέρας έχει
προγραμματιστεί μια ειδική συνεδρία εις μνήμη του Καθηγητή Γιάννη Κυριόπούλου ανοιχτή σε
όλους.
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Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, με τίτλο
«Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα: Διασφαλίζοντας το μέλλον των συστημάτων υγείας»,
Η αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων
υγείας ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε
αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον, θα είναι το αντικείμενο του Πανελλήνιου Συνέδριου για
τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, με τίτλο «Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα:
Διασφαλίζοντας το μέλλον των συστημάτων υγείας», που ξεκινάει τις εργασίες του την Τρίτη
στις 13 Δεκεμβρίου.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) και την
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), με την
αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την υποστήριξη πολλών επιστημονικών φορέων όπως ο
ΕΟΠΥΥ, η ΗΔΙΚΑ, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της
Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και το Health Policy Institute.
Δεκαεννέα επιστημονικοί ερευνητικοί εκπαιδευτικοί (κρατικοί ή ιδιωτικοί) οργανισμοί
υποστηρίζουν το κορυφαίο συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας
υπηρεσιών υγείας.
Φέτος για πρώτη φορά μετά την πανδημία, γίνεται με φυσική παρουσία, από τις 13 έως τις 15
Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα με  προσυνεδριακά φροντιστήρια
που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στις 12 Δεκεμβρίου.
«Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας έχει αναδειχτεί μέσα από τις
διαδοχικές κρίσεις ένα μείζον θέμα, το οποίο πλέον απασχολεί την κοινωνία στο σύνολό της,
από τους επαγγελματίες της υγείας και τους πολιτικούς μέχρι τους τελικούς αποδέκτες των
υπηρεσιών, τους πολίτες. αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι νέες συνθήκες για την
αντιμετώπιση των μεταδιδόμενων ασθενειών, της μετακίνησης αλλά και της γήρανσης των
πληθυσμών σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική και την οικονομική κρίση , επιβάλλουν μια
αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων υγείας
ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε αυτές που
θα προκύψουν στο μέλλον Η πολυπαραγοντική αυτή εξίσωση επιβάλει μια διεπιστημονική
προσέγγιση και στο πλαίσιο αυτό η επιδίωξη του Συνεδρίου δεν είναι απλώς να θέσει
ερωτήματα και να  συζητήσει τα θέματα, αλλά να προσφέρει μια διεπιστημονική πλατφόρμα για
τη δημιουργία, ανάδειξη και κριτική αποτίμηση των παρεμβάσεων και πολιτικών για το
σύστημα υγείας και τη δημόσια υγεία. Να προσδιορίσει ακόμη, μέσα από την  ανάλυση των
εμπειριών και των μαθημάτων  από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική
ασφάλεια, τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, την ψυχική υγεία, αλλά και τις
ανισότητες, την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών
πληθυσμών, το ρόλο της ιατροφαρμακευτικής καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών
Στην προοπτική αυτή, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει: την αποτίμηση και τον
σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για τα συστήματα υγείας, τη δημόσια υγεία και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό  μέσα από δράσεις και εθνικές πολιτικές, τις βέλτιστες πρακτικές από
επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό χώρο, τις απόψεις επαγγελματιών της υγείας,
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ανεξάρτητων αρχών, εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας,
ενώσεων ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών.
Εκατόν είκοσι ομιλητές μεταξύ των οποίων 8 υπουργοί και υφυπουργοί συμμετέχουν στο
συνέδριο. Από το Υπουργείο Υγείας συμμετέχουν ο Υπουργός Αθανάσιος Πλεύρης, η
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Αναπληρώτρια Υπουργός Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Ζωή Ράπτη και οι Γενικοί Γραμματείς
Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάριος Θεμιστοκλέους και Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Ο πρώην
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και νυν σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα
καινοτομίας Βασίλης Κοντοζαμάνης μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη θα
μιλήσουν για το πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων στη βιοτεχνολογία.
Άλλοι κορυφαίοι Υπουργοί είναι ο Χρήστος Σταϊκούρας που θα μιλήσει για το αν υπάρχει
δημοσιονομικός χώρος για την αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, ένα
ζήτημα που για πολλά χρόνια απασχολεί τον υγειονομικό τομέα καθώς και ο Άκης Σκέρτσος
που θα αναφερθεί στα διδάγματα από τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, στο πως
διαμορφώνεται η διατομεακή πολιτική των κυβερνήσεων σε συνθήκες κρίσης.
εσυΟ Υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης θα μιλήσει για την ενσωμάτωση της
λειτουργικής διάστασης του πολιτισμού στις πολιτικές δημόσιας υγείας, το πρόγραμμα της
Πολιτιστικής Συνταγογράφησης.
Εικοσιδύο ομιλίες από εκπροσώπους όλων των φορέων, με τον João Breda από τον World
Health Organisation,την Anne Moen από το Gravitate Health, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα της IMI στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με άλλες 14 χώρες και την Sabine
Vuik από τον OECD,  ανάμεσα σε όλους τους διακεκριμένους Έλληνες και ξένους  ομιλητές
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
Τριάντα τέσσερα στρογγυλά τραπέζια από το Partnership for Health System Sustainability and
Resilience (LSE), το Unicom, το Gravitate Health και το Connecting Health, Ελληνικούς
οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, και ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. καθώς και πανεπιστήμια θα
αποτυπώσουν το μέλλον για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, μέσα από τις βέλτιστες
πρακτικές προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα.
Προεξάρχοντα ζητήματα αποτελούν η αναδιάρθρωση της δημόσιας υγείας, η μεταρρύθμιση
του προσωπικού ιατρού, η πρόληψη με αναφορά στο πρόγραμμα «Απόστολος Δοξιάδης» και
διαχείριση του καρκίνου και των χρόνιων νοσημάτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και
νέα πρότυπα φροντίδας όπως η Νοσοκομειακή φροντίδα κατ’ οίκον για ογκολογικούς ασθενείς
με το Πιλοτικό πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ», που φιλοδοξία του Υπουργείου υγείας είναι να
αναπτυχθεί περαιτέρω και για άλλα νοσήματα. Η παχυσαρκία, η επιδημία του 21ου αιώνα και
οι αναδυόμενες πολιτικές αντιμετώπισης της θα αναδειχθούν μέσα από τις εργασίες του
συνεδρίου.
Όπως κάθε χρόνο τα χρονίζοντα ζητήματα της αυξανόμενης φαρμακευτικής δαπάνης του
νοσοκομειακού claw back θα αναλυθούν, ενώ θα συζητηθούν η ισότιμη πρόσβαση στο
σύστημα υγείας η πρόσβαση στην καινοτομία στο φάρμακο, ζητήματα ψυχικής υγείας αλλά και
άλλα τεχνικά θέματα όπως η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.
Παράλληλα 85 επιστημονικές εργασίες θα παρουσιαστούν, πάνω στις θεματικές:
Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία, Έρευνα Υπηρεσιών Υγείας, Ιστορία και Φιλοσοφία της Υγείας,
Οικονομικά της Υγείας, Οικονομική Αξιολόγηση Φαρμάκου και Τεχνολογίας Υγείας, Οργάνωση
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Πληροφορική της Υγείας, Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας,
Πολιτικές Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.
Στα προσυνεδριακά φροντιστήρια θα αναλυθούν επίκαιρα θέματα όπως: Πρόσβαση των
φαρμάκων στην αγορά (Market Access), Εργαλεία μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών
υγείας. Ψηφιακή διακυβέρνηση του φαρμάκου 2022-2030, Εργαλεία και δείκτες για την
αξιολόγηση της διοίκησης των νοσοκομείων, Οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού οργανισμού
φαρμάκου (EMA) για το φάρμακο: νέα μοντέλα κωδικοποίησης (idmp, epi).
Στις εργασίες του Συνεδρίου, συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι φορείς του υγειονομικού
τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, κλινικοί και ερευνητές, επιστήμονες από τις

https://www.naftemporiki.gr/society/1414601/synedrio-to-mellon-toy-systimatos-ygeias-stin-ellada-epi-tapitos/


https://www.naftemporiki.gr/

 Publication date: 08/12/2022 21:13

 Alexa ranking (Greece): 84

 link

κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων.
Στη σκιά της απουσίας του εμπνευστή του Συνεδρίου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου, οι 
μαθητές και οι συνεργάτες του συνεχίζουν την  κληρονομιά  του έργου που εκείνος ξεκίνησε, με
την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας θα καθορίσει το
μέλλον της Ελλάδας. Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στη λήξη των εργασιών της ημέρας έχει
προγραμματιστεί μια ειδική συνεδρία εις μνήμη του Καθηγητή Γιάννη Κυριόπούλου ανοιχτή σε
όλους.
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Υπό τη "σκιά" των "Πρυτανικών εκλογών" στα ΑΕΙ η τετραήμερη Σύνοδος
Πρυτάνεων-Ποια θέματα θα συζητηθούν
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Οικοδεσπότης" της Συνόδου ο προεδρεύων Πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής
Υπό την "σκιά" του αδιεξόδου που έχει προκαλέσει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ στην ανάδειξη των
Συμβουλίων Διοίκησης  στα 3 από τα 10 Πανεπιστήμια που αυτή τη χρονική περίοδο είχαν
εκλογές, ξεκινούν την  Κυριακή τη πρωί σε γνωστό ξενοδοχείο , στο Καστρί, οι τετραήμερες 
εργασίες της Συνόδου Πρυτάνεων, με "οικοδεσπότη" τον  Πρύτανη  του ΠΑΔΑ Παναγιώτη 
Καλδή.
Οι Πρυτάνεις ανησυχούν ότι εάν δεν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να δίνεται
διέξοδος σε περίπτωση ισοψηφίας (πχ κλήρωση,  διαφορετικός αριθμός
εσωτερικών-εξωτερικών , όπως 7-4 ), το ίδιο φαινόμενο  μπορεί να επαναληφθεί και στις
επικείμενες "Πρυτανικές εκλογές"   έξι Πανεπιστημίων , οι διαδικασίες των οποίων θα
ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο.
Οι Πρυτάνεις θα θέσουν επίσης στην πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας, η οποία θα παραβρεθεί
στο κλείσιμο των εργασιών της Συνόδου, την Τετάρτη, ζητήματα , όπως:
Τα λειτουργικά προβλήματα των ΕΛΚΕ και θα ζητήσουν νομοθετική ρύθμιση.
Αύξηση χρηματοδότησης των ΑΕΙ, λόγω ενεργειακής κρίσης, και αύξησης τιμων αναλώσιμων 
κλπ υλικών.
Τα προβλήματα υποστελέχωσης των ΑΕΙ
Τα προβλήματα ενεργοποίησης επιτροπών που προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ, καθώς
δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό.  
Κατά τα  άλλα στη Σύνοδο   
Θα γίνει, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό,  βράβευση των
ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων 35 ετών.
ο καθηγητές Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων Ανδρέας
Φλώρος θα παρουσιάσουν τις
Θα παρουσιαστούν οι αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη   από τον Πρύτανη 
του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων
Ανδρέα  Φλώρος  και τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ Μ. Σκούλλο.
Κατά το κλείσιμο των εργασιών, την Τετάρτη, θα παραβρεθούν   στην Σύνοδο οι:
Ο  Καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής
Ο Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και
Επιστήμης της Βουλής, Βουλευτής Επικρατείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Ο Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ο  Ομ. Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας
Υπουργείου Ανάπτυξης
Ο  Νικόλαος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ
Η  Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας ΚΙΝΑΛ–ΠΑΣΟΚ
Ο  Ιωάννης Δελής, Τομεάρχης Παιδείας ΚΚΕ
Η  Δήμητρα Κρητικού, Τομεάρχης Παιδείας Ελληνικής Λύσης
Ο  Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Τομεάρχης Παιδείας ΜέΡΑ25
 Στη Σύνοδο θα υπάρξουν και οι ακλόλουθες ενδιαφέρουσες εισηγήσεις:
Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας – Ακαδημαϊκά Θέματα
Ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Εισηγητές: Καθηγητής

https://www.esos.gr/arthra/80994/ypo-ti-skia-ton-prytanikon-eklogon-sta-aei-i-tetraimeri-synodos-prytaneon-poia-themata


https://www.esos.gr/

 Publication date: 08/12/2022 10:21

 Alexa ranking (Greece): 283

 link

Γεώργιος Χρούσος, Αντιπρόεδρος ΕΘΑΑΕ Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια ΕΘΑΑΕ
Πιστοποίηση Προγραμμάτων Β' Κύκλου Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου,
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια Εισηγητής: Καθηγητής Δρόσος Γκιντίδης, Αντιπρύτανης
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Οι φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης μέσα από τα «μάτια» 350 οικοτρόφων: Θετικές
διαπιστώσεις, προβλήματα και Προοπτικές Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανάγκη και προτάσεις για υιοθέτηση μιας κοινής ονομασίας στην Αγγλική γλώσσα, των
χορηγούμενων τίτλων σπουδών από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια Εισηγητής: Καθηγητής
Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Seal of excellence σε συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Εισηγήτρια: Καθηγήτρια
Αικατερίνη Καμπάση, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζητήματα σχετικά με τις διατάξεις του ν.4957/2022
Ζητήματα δικαίου και ακαδημαϊκής πολιτικής στον Ν. 4957/2022 Εισηγήτρια: Καθηγήτρια
Πηνελόπη Φουντεδάκη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Κατάργηση απόκλισης Κοσμητόρων και Προέδρων από το διδακτικό ωράριο των μελών ΔΕΠ
Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Μυλωνάκης, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού,
Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Αρμοδιότητες –
Μετονομασία Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου,
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4957/2022 (Ακαδημαϊκά θέματα)
Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4957/2022 (Διοικητικά θέματα)
Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου, Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διοικητικά και Λοιπά Επίκαιρα Θέματα
Σχέδιο Νέου Οργανισμού Εισηγητής: Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Αντιπρύτανης
Διοικητικών Υποθέσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία (Integrated Library System as a Service
– ILSaS+) Εισηγητής: Αν. Καθηγητής Δημήτριος Κουής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+: Εξελίξεις και νέες
προοπτικές Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ισότητα των φύλων και καταπολέμηση των διακρίσεων – Δράσεις των Ελληνικών
Πανεπιστημίων Εισηγήτριες: Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου, Αντιπρύτανις Διοικητικών
Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Επ. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σκλάβου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας: Προκλήσεις και
ευκαιρίες για τα Πανεπιστήμια Εισηγήτρια: Ιωάννα Νίκου, Διευθύντρια Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ–ΥΠΕΝ Τομέας Ενέργειας
Η συμβολή των Δημοσιονομικών Ελέγχων στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των
Πανεπιστημίων Εισηγητής: Γιώργος Α. Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών
Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών
Εσωτερικός Έλεγχος στα ΑΕΙ: Νομικό πλαίσιο, δεδομένα και προκλήσεις για τις Οικονομικές
Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων Εισηγήτρια: Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Στοιχεία εκτέλεσης και προγραμματισμός δράσεων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
2021–2025 του ΥΠΑΙΘ Εισηγητής: Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος
Α-Κατάρτισης ΠΔΕ, Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού προγράμματος Ανάπτυξης
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της οικονομικής και αναπτυξιακής στρατηγικής των ΑΕΙ στο νέο
θεσμικό τους πλαίσιο Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Οι νέες ερευνητικές υποδομές και δράσεις του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας Εισηγητής: Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εισηγητής: Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος
«Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, GUnet»
Ηλεκτρονική σήμανση και Ψηφιακή Διαχείριση υποδομών Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Κλειώ
Σγουροπούλου, Αντιπρύτανις Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Κριτική αποτίμηση των κριτηρίων κατανομής του είκοσι τοις εκατό (20%) της ετήσιας τακτικής
επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ Εισηγητής: Καθηγητής Νίκος Καλλίθρακας–Κόντος,
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολυτεχνείου Κρήτης
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα
Εισηγητής: Καθηγητής Βαγγέλης Σαπουντζάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2016-2022 Εισηγητής:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Εφαρμογή του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ Εισηγητής: Καθηγητής
Χαράλαμπος Φείδας, Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου,
Αντιπρύτανις Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Σύνοδος Πρυτάνεων

https://www.esos.gr/arthra/80994/ypo-ti-skia-ton-prytanikon-eklogon-sta-aei-i-tetraimeri-synodos-prytaneon-poia-themata
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Φοιτητική έκθεση του ΠΑΔΑ στον Συνήγορο του Πολίτη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη (Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα) πραγματοποιείται
Έκθεση με τίτλο «12 ιστορίες για την προστασία του περιβάλλοντος» με έργα φοιτητριών και
φοιτητών του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές της άνοιξης του 2023, υλοποιείται στο πλαίσιο της
προγραμματικής συμφωνίας που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τον
Συνήγορο του Πολίτη για την προβολή δράσεων προστασίας  του περιβάλλοντος που
αναπαρίστανται σε αφίσες κινουμένων σχεδίων, τις οποίες έχουν εκπονήσει φοιτητές. Στόχος
αμφοτέρων των φορέων είναι η δημοσιοποίηση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας του
περιβάλλοντος.
Κατά την επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ,
Καθηγητής  Παναγιώτης Ε. Καλδής  αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο και στα πράσινα
χαρακτηριστικά του και δήλωσε την ικανοποίησή του από τα υψηλής αισθητικής έργα των
φοιτητών /τριών του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, αλλά και από τη
συμμετοχή, την άψογη διοργάνωση και την κοινωνική απήχηση. 
Από την πλευρά του ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ι. Ποττάκης συνεχάρη τον Πρύτανη του
ΠΑΔΑ για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Ιδρύματος  στα αντίστοιχα θέματα, ως
ενεργοί πολίτες, και τόνισε τη σημαντικότητα και τα οφέλη  της παραπάνω συνεργασίας.
Εξέφρασε την ικανοποίηση του από τη συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη με το ΠΑΔΑ
που πρωτοπορεί εκπαιδευτικά προσφέροντας στους φοιτητές του ευκαιρίες ευαισθητοποίησης
σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και ανθρωπιστικά.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  παρευρίσκοντο  η Καθηγήτρια του τμήματος Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας Ελένη Μούρη καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Σιάκας  του
ίδιου τμήματος, οι οποίοι και καθοδήγησαν τους φοιτητές. 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Συνήγορος του πολίτη

https://www.esos.gr/arthra/81007/foititiki-ekthesi-toy-pada-ston-synigoro-toy-politi
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ΚΕΘΕΑ

Διήμερο εκδηλώσεων για
τον αθλητισμό και την απεξάρτηση

Διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στη συμβολή του αθλητισμού

στην ψυχοσωματική υγεία και ειδικότερα στην
πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων διοργανώνει στις
10 και 11 Δεκέμβρη το Κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων ΚΕΘΕΑ

Το διήμερο ανοίγει με την ημερίδα με θέμα Αθλητισμός
πρόληψη και απεξάρτηση στις 10/12 στο Συνεδριακό Κέντρο

Αρχαίου Ελαιώνα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Π
Ράλλη Θηβών 250 Αιγάλεω από 10 π.μ έως 4 μ.μ

Την επομένη 11/12 το ΚΕΘΕΑ καλεί στις 10 π.μ στον
περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης Φιλίας σημείο

εκκίνησης στα εκδοτήρια εισιτηρίων σε έναν αγώνα
δρόμου για τη ζωή ένα μη επαγγελματικό αθλητικό γεγονός

που έχει στόχο να προωθήσει το τρέξιμο ή το περπάτημα

ως συμπεριφορά υγείας η οποία μπορεί εύκολα να
ενταχθεί στην καθημερινότητα όλων Κοινό και μέλη προγραμμάτων

απεξάρτησης θα τρέξουν ή θα περπατήσουν σε
όποια χρονική κατηγορία επιλέξουν 1 2 ή 3 ωρών με στόχο

να καλύψουν μέσα στη διάρκεια που έχουν δηλώσει την
απόσταση που επιθυμούν



1. ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΩΝ ΠΡΥΙΑΝΕΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/12/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/12/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 3

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ξεκινούν οι εργασίες της 4ημερης Συνόδου ίων Πρυτάνεων
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

οι εργασίες της τετραήμερης
Συνόδου ίων Πρυτάνεων με
φόντο το νέο νόμο πλαίσιο για τα
ΑΕΙ και τα προβλήματα ακυβερνησίας

σε τρία πανεπιστήμια
Με φόντο τις πρυτανικές εκλογές

και την εκλογή των Συμβουλίων

Διοίκησης συμφωνά με νέο
νόμο πλαίσιο Κεραμέως θα ξεκινήσουν

την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

οι εργασίες της τετραήμερης
Συνόδου των Πρυτάνεων

Η Συνοδός των Πρυτάνεων με
οικοδεσπότη το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αναμένεται να
είναι διαφορετική από τις προηγούμενες

καθώς αναμένεται να
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις

μεταξύ των οποίων βραβεύσεις
των ΑΕΙ για την επιστημονική
παρουσία τους των τελευταίων
35 ετών από τον γενικό γραμματέα

της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο

Ζερεφό Συμφωνά με τα
ΝΕΑ εκτός από την παρουσία
στην Συνοδό της ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας έχουν
κληθεί να μιλήσουν σ αυτήν
εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα
του κοινοβουλίου Ακόμη θα
μιλήσουν σ αυτήν για την επιστημονική

παρουσία των ΑΕΙ ο
πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής Βασίλης
Διγαλάκης ο πρόεδρος της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Ερευνας και Επιστήμης της
Βουλής Χρήστος Ταραντίλης ο
πρόεδρος της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΕΘΑΑΕ Περικλής Μήτκας

Παράλληλα ο καθηγητές Μιχαήλ
Μάριος Σκούλλος από
πανεπιστήμιο Αθηνών και ο
πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου και μέλος του
τριμελούς προεδρείου της
Συνόδου των πρυτάνεων Ανδρέας

Φλώρος θα παρουσιάσουν τις
αρχές Χάρτας των ΑΕΙ για τη
αειφόρο ανάπτυξη

Επιπλέον θα συζητηθεί το νέο
εκλογικό σύστημα στην ανάδειξη
νέων διοικήσεων των ΑΕΙ και
των Συμβουλίων Διοίκησης

Όπως είχε επισημάνει το
3ΐί3νίτ3.§Γ ο νέος νόμος έχει
δημιουργήσει ένα σκηνικό αδιαφανούς

συνδιαλλαγής ανάμεσα
σε Πανεπιστημιακούς λόγω της
προχειρότητας που διέπει το
νόμο προκαλώντας αδιέξοδα σε
3 ιδρύματα τα οποία δεν καταφέρνουν

εδώ και πολλές μέρες
να εκλέξουν εξωτερικά μέλη των
Συμβουλίων

Μπορεί ο πολυδιαφημιζόμενος
νόμος Κεραμέως με τον

οποίο διαφώνησε η συντριπτική
πλειοψηφία της ακαδημαϊκής
κοινότητας να υλοποιείται σταδιακά

στα πανεπιστήμια και να
έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες

ανάδειξης των νέων διοική¬

σεων ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί
τι μέλλει γενέσθαι στην

περίπτωση που υπάρξει ισοψηφία
στην εκλογή των εξωτερικών

μελών των Συμβουλίων Διοίκησης

Στην 101η Συνοδό τους που θα
ολοκληρωθεί την ερχόμενη
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου τα
πανεπιστήμια θα συζητήσουν
ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των Ειδικών λογαριασμών

έρευνας τους Ε.Λ.Κ.Ε
και θα προτείνουν νομοθετικές
βελτιώσεις άλλα θεσμικά και
οικονομικά θέματα των πανεπιστημίων

σχετικά με τις μεταπτυχιακές

σπουδές φοιτητική μέριμνα
κλπ
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Ξεκίνησε η 101η Σύνοδος Πρυτάνεων / Τι θα συζητηθεί
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ξεκίνησε η 101η Σύνοδος Πρυτάνεων / Τι θα συζητηθεί
Σύνοδος Πρυτάνεων: Από τις 11 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί η 101η Σύνοδος
Πρυτάνεων υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Αθήνα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συζητηθούν θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικοί Λογαριασμοί
Κονδυλίων Έρευνας), ζητήματα σχετικά με τις διατάξεις του Ν4957/2022 και άλλα.
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.
Επίσης, θα υπάρξει ενημέρωση από ειδικούς ομιλητές, μεταξύ άλλων, για υλοποιούμενες
δράσεις στο EΣΠΑ 2014-2020 και των σχεδιαζόμενων δράσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα
Πανεπιστήμια.
Την τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας, ειδικότερα την υπουργό Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό για θέματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης, Άγγελο Συρίγο.
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%B1/28001-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B7-101%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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Το ΠΑΔΑ ιδρύει μονάδα Ψυχικής Υγείας που θα εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές της
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το ΠΑΔΑ ιδρύει μονάδα Ψυχικής Υγείας που θα εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές της Αττικής
Υγεία Φοιτητών: Η ανησυχία για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές,
οδήγησε τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών να προχωρήσουν στη σύσταση
Κέντρου Ημέρας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας για φοιτητές το οποίο θα λειτουργήσει στο
πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το οποίο θα εξυπηρετεί και φοιτητές από
άλλα πανεπιστήμια της Αττικής.
Σήμερα σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ λειτουργούν Κέντρα Συμβουλευτικής για τους φοιτητές τα οποία
τους στηρίζουν στις καθημερινές τους δυσκολίες αλλά όπως φαίνεται οι ανάγκες είναι
αυξημένες αφού όπως προκύπτει τόσο από μελέτες όσο και από τα ίδια τα ΑΕΙ, οι νέοι
αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα, όπως κατάθλιψη, θυμό αυπνία, μοναξιά και πολλά ακόμη. Στο
πλαίσιο αυτό συστήνεται Κέντρο Ημέρας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας για την πρόληψη και
προαγωγή της ψυχικής υγείας φοιτητών υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής,
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ) του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
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.
Σκοπός είναι η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη, τον έγκαιρο
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων ψυχικής υγείας των
φοιτητών.Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί πρωτίστως τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Το Κέντρο Ημέρας δύναται να εξυπηρετεί και φοιτητές τυχόν άλλων Ανωτάτων
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας
επαρκεί και αναλογικά προς τις δυνατότητές του. Επίσης:
α) η ανάπτυξη συστηματικών και οργανωμένων παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης όλης της
ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) σε θέματα
ψυχοκοινωνικής υγείας με στόχο την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας,
β) η συστηματική διερεύνηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των μαθησιακών
προβλημάτων των φοιτητών με εστίαση στην κατάθλιψη, στις διαταραχές άγχους, στη ΔΕΠΥ
και στην Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (υψηλής
λειτουργικότητας), στις ψυχώσεις και στις διαταραχές εθισμού,
γ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων ψυχικής υγείας των
φοιτητών,
δ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βραχείας θεραπείας και αποκατάστασης,
ε) η εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιτυχή
ακαδημαϊκή τους πορεία και προσωπική εξέλιξη, όπως δεξιότητες διαχείρισης άγχους,
αποτελεσματικής μελέτης, βελτίωσης της ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής,
αντιμετώπισης της μοναξιάς, επίλυσης προβλημάτων, αποτελεσματικής διαχείρισης των
διαπροσωπικών σχέσεων, αύξησης της αυτοεκτίμησης κ.ά.,στ) η ενίσχυση της ενεργού
εμπλοκής των φοιτητών στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών,
ζ) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών
με αναπηρία στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές
σπουδές,

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%82/28004-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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η) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων,
θ) η διενέργεια μελετών και δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών
και την ανάδειξη γενικότερων προβλημάτων της ακαδημαϊκής ζωής, ι) η εκπόνηση καλών
πρακτικών σε ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των
προβλημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ια) η συνεργασία με άλλα σχετικά Προγράμματα, Κέντρα, Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
α) Ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού και των μελών του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού σε θέματα ψυχικής υγείας με πολύπλευρες συστηματικές δράσεις: - Ετήσιες
Ημερίδες - Ετήσιες Εκδηλώσεις ανά Τμήμα - Δημιουργία έντυπου υλικού ευαισθητοποίησης σε
θέματα ψυχικής υγείας - Δημιουργία ιστοσελίδας.
β) Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων ψυχικής υγείας και μαθησιακών δυσκολιών: - Δράσεις
διασυνδετικής ψυχιατρικής με όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου - Ανάπτυξη δικτύου
υπεύθυνων καθηγητών σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
γ) Αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας με παροχή ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών:
Συμβουλευτικής - Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης - Βραχείας θεραπευτικής αντιμετώπισης -
Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης - Ανάπτυξης δεξιοτήτων - Κατασκευής υλικού αυτοβοήθειας.
δ) Ανάπτυξη τηλεσυμβουλευτικής υπηρεσίας με τη λειτουργία και χρήση διαδικτυακών
δυνατοτήτων για: - Πληροφορίες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας - Πληροφορίες σχετικά με
παρεχόμενες υπηρεσίες - Παροχή συμβουλευτικής.
ε) Διερεύνηση αναγκών και προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών: - Έρευνα στάσεων και
προκαταλήψεων για την ψυχική ασθένεια φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,
ανά έτος. - Επιδημιολογική έρευνα ψυχοπαθολογίας φοιτητών - Διερεύνηση επιπολασμού
διαφόρων ψυχικών και μαθησιακών διαταραχών.
στ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας με τη σύγκριση
δεδομένων πριν και μετά από τριετή λειτουργία σχετικά με τα εξής κριτήρια: - Στάσεις και
προκαταλήψεις για την ψυχική ασθένεια φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού -
Ποσοτική εκτίμηση παραπομπών και παρεχόμενων υπηρεσιών - Έκβαση των
αντιμετωπισθέντων προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών - Βαθμός ικανοποίησης των
φοιτητών.
ζ) Προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος: - Συνέντευξη τύπου -
Συνέδριο - Επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια - Επιστημονικά άρθρα - Παραγωγή
έντυπου υλικού.
Τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές
Μια από τις τελευταίες έρευνες η οποία έγινε από το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου
Πατρών σε φοιτητές διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε δείγμα 1266 φοιτητών
κατέδειξε όλα τα παραπάνω θέματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φοιτητές και
συγκεκριμένα:
Δομή υλοποίησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
1. Την ευθύνη υλοποίησης του Κέντρου Ημέρας φέρει το Εργαστήριο Συμβουλευτικής,
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ) του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2. Η κτιριακή υποδομή που ορίζεται για τη στέγαση του Κέντρου Ημέρας πρέπει να είναι
κατάλληλη για το σκοπό και τις ανάγκες λειτουργίας του, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα
άρθρα 12 και 3 της υπ’ αρ. 156618/2009 (Β’ 2444) υπουργικής απόφασης.
3. Με απόφαση του Διευθυντή του ΕΣΥΨΥΚΟΠ, κατό- πιν πρότασης του Πρύτανη του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ορίζεται η κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΨΥΚΟΠ για τη στέγαση
του Κέντρου Ημέρας.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΨΥΚΟΠ ή που οι
διαθέσιμες κτιριακές υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τη στέγαση του Κέντρου Ημέρας κατά
τις κείμενες διατάξεις, η κτιριακή υποδομή του Κέντρου Ημέρας ορίζεται με απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
5. Το ΕΣΥΨΥΚΟΠ μεριμνά για τη διατήρηση της καταλληλόλητας της κτιριακής υποδομής του
Κέντρου Ημέρας και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αυτής.
Χρηματοδότηση του Κέντρου Ημέρας και οικονομική διαχείριση
1. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιείται στο
πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
2. Η σύσταση του Κέντρου Ημέρας θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας βάσει της υπ’ αρ. 41745/29.3.2022 απόφασης ένταξης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, ύψους 150.000,00€, που διατίθενται για το σκοπό αυτό και δια-
χειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην
υπ’ αρ. 112000/2021 (Β’ 6061) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
3. Οι πόροι χρηματοδότησης του Κέντρου Ημέρας διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό για
τον οποίο εκταμιεύονται και σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του άρθρου 3.
Μην ξεχάσεις να ενημερώσεις τον συμφοιτητή ή την συμφοιτήτριά σου που χρειάζεται βοήθεια!
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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ΑΕΙ: Χρειάζονται βελτιώσεις στο νόμο-πλαίσιο Κεραμέως, διαπιστώνουν Πρυτάνεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
που προηγείται, εξετάζονται θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα
οικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων
επενδύσεων, ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών
Την ανάγκη να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις στο
νόμο-πλαίσιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ, διαπίστωσε ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων,
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων.
Συγκεκριμένα, εν όψει της πραγματοποίησης της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων την Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν σήμερα σε αθηναϊκό
ξενοδοχείο οι εργασίες των Συνόδων των Αντιπρυτάνεων ανά τομέα δηλ. της 86ης Συνόδου
Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, της 32ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και της 21ης
Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με εξαιρετική δια
ζώσης συμμετοχή.
Ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ευχαρίστησε θερμά
τους παριστάμενους για την ενεργό και εποικοδομητική τους συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση
των συμπερασμάτων. Τόνισε ότι η χρονική συγκυρία είναι σημαντική διότι η περίοδος αυτή
αφορά στην εφαρμογή του Ν.4957/2022 και προκύπτει η ανάγκη να γίνουν κατάλληλες
προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις. Ο κ. Καλδής εξέφρασε, επίσης, την
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμπλήρωση των 35 χρόνων λειτουργίας της Συνόδου
(1987-2022) συμπίπτει με την πρώτη προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Καινοτομία της παρούσας Συνόδου είναι, επίσης, η υιοθέτηση της χάρτας αειφορίας που
συνδέεται με τους στόχους Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.
Τα θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες στην 86η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας
και Δια Βίου Εκπαίδευσης αφορούν στην παρουσίαση των υλοποιούμενων αλλά και των
σχεδιαζόμενων στο ΕΣΠΑ 2021– 2027 δράσεων, η εθνική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά
ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των ΕΛΚΕ, διαχειριστικά θέματα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων
κατάρτισης κ.α.
Οι συμμετέχοντες στην 32η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας εστιάζουν σε θέματα πιστοποίησης προγραμμάτων
σπουδών στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, σε θέματα φοιτητικής μέριμνας καθώς και
σε ζητήματα ακαδημαϊκά και διοικητικά που οφείλουν να διασαφηνισθούν μετά την εφαρμογή
των διατάξεων του ν.4957/2022.
Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
εξετάζονται θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής
διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων επενδύσεων,
ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών, καθώς και ενεργειακής απόδοσης και
εξοικονόμησης.
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Χρειάζονται βελτιώσεις στο νόμο-πλαίσιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύνοδος Πρυτάνεων: Χρειάζονται βελτιώσεις στο νόμο-πλαίσιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ / Τι
διαπιστώνουν οι Πρυτάνεις
Σύνοδος Πρυτάνεων: Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που προηγείται, εξετάζονται θέματα που άπτονται της
εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού
προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων επενδύσεων, ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης
υποδομών.
Την ανάγκη να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις στο
νόμο-πλαίσιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ, διαπίστωσε ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων,
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων.
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.
Συγκεκριμένα, εν όψει της πραγματοποίησης της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων την Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν σήμερα σε αθηναϊκό
ξενοδοχείο οι εργασίες των Συνόδων των Αντιπρυτάνεων ανά τομέα δηλ. της 86ης Συνόδου
Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, της 32ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και της
21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με εξαιρετική
δια ζώσης συμμετοχή.
Ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ευχαρίστησε
θερμά τους παριστάμενους για την ενεργό και εποικοδομητική τους συμμετοχή στη
συνδιαμόρφωση των συμπερασμάτων. Τόνισε ότι η χρονική συγκυρία είναι σημαντική διότι η
περίοδος αυτή αφορά στην εφαρμογή του Ν.4957/2022 και προκύπτει η ανάγκη να γίνουν
κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις. Ο κ. Καλδής εξέφρασε, επίσης,
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμπλήρωση των 35 χρόνων λειτουργίας της
Συνόδου (1987-2022) συμπίπτει με την πρώτη προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Καινοτομία της παρούσας Συνόδου είναι, επίσης, η υιοθέτηση της χάρτας αειφορίας που
συνδέεται με τους στόχους Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.
Τα θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες στην 86η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας
και Δια Βίου Εκπαίδευσης αφορούν στην παρουσίαση των υλοποιούμενων αλλά και των
σχεδιαζόμενων στο ΕΣΠΑ 2021– 2027 δράσεων, η εθνική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά
ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των ΕΛΚΕ, διαχειριστικά θέματα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων
κατάρτισης κ.α.
Οι συμμετέχοντες στην 32η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας εστιάζουν σε θέματα πιστοποίησης προγραμμάτων
σπουδών στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, σε θέματα φοιτητικής μέριμνας καθώς και
σε ζητήματα ακαδημαϊκά και διοικητικά που οφείλουν να διασαφηνισθούν μετά την εφαρμογή
των διατάξεων του ν.4957/2022.
Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
εξετάζονται θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής
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διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων επενδύσεων,
ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών, καθώς και ενεργειακής απόδοσης και
εξοικονόμησης.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Ξεκίνησαν οι τετραήμερες εργασίες στο Καστρί
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υπό τη "σκιά" των "Πρυτανικών εκλογών" στα ΑΕΙ
Υπό την "σκιά" του αδιεξόδου που έχει προκαλέσει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ στην ανάδειξη των
Συμβουλίων Διοίκησης  στα 3 από τα 10 Πανεπιστήμια που αυτή τη χρονική περίοδο είχαν
εκλογές, ξεκίνησαν χθες,  Κυριακή τη πρωί ,σε γνωστό ξενοδοχείο , στο Καστρί, οι τετραήμερες
 εργασίες της Συνόδου Πρυτάνεων, με "οικοδεσπότη" τον  Πρύτανη  του ΠΑΔΑ Παναγιώτη
 Καλδή.
Οι Πρυτάνεις ανησυχούν ότι εάν δεν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να δίνεται
διέξοδος σε περίπτωση ισοψηφίας (πχ κλήρωση,  διαφορετικός αριθμός
εσωτερικών-εξωτερικών , όπως 7-4 ), το ίδιο φαινόμενο  μπορεί να επαναληφθεί και στις
επικείμενες "Πρυτανικές εκλογές"   έξι Πανεπιστημίων , οι διαδικασίες των οποίων θα
ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο.
Οι Πρυτάνεις θα θέσουν επίσης στην πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας, η οποία θα παραβρεθεί
στο κλείσιμο των εργασιών της Συνόδου, την Τετάρτη, ζητήματα , όπως:
Τα λειτουργικά προβλήματα των ΕΛΚΕ και θα ζητήσουν νομοθετική ρύθμιση.
Αύξηση χρηματοδότησης των ΑΕΙ, λόγω ενεργειακής κρίσης, και αύξησης τιμων αναλώσιμων
 κλπ υλικών.
Τα προβλήματα υποστελέχωσης των ΑΕΙ
Τα προβλήματα ενεργοποίησης επιτροπών που προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ, καθώς
δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό.  
Κατά τα  άλλα στη Σύνοδο :  
Θα γίνει, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό,  βράβευση των
ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των τελευταίων 35 ετών.
ο καθηγητές Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος από πανεπιστήμιο Αθηνών και ο πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των πρυτάνεων Ανδρέας
Φλώρος θα παρουσιάσουν τις
Θα παρουσιαστούν οι αρχές «Χάρτας» των ΑΕΙ για τη αειφόρο ανάπτυξη   από τον Πρύτανη
 του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος του τριμελούς προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων
Ανδρέα  Φλώρος  και τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ Μ. Σκούλλο.
Κατά το κλείσιμο των εργασιών, την Τετάρτη, θα παραβρεθούν   στην Σύνοδο οι:
Ο  Καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής
Ο Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και
Επιστήμης της Βουλής, Βουλευτής Επικρατείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Ο Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ο  Ομ. Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας
Υπουργείου Ανάπτυξης
Ο  Νικόλαος Φίλης, Τομεάρχης Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ
Η  Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας ΚΙΝΑΛ–ΠΑΣΟΚ
Ο  Ιωάννης Δελής, Τομεάρχης Παιδείας ΚΚΕ
Η  Δήμητρα Κρητικού, Τομεάρχης Παιδείας Ελληνικής Λύσης
Ο  Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Τομεάρχης Παιδείας ΜέΡΑ25
Στη Σύνοδο θα υπάρξουν και οι ακόλουθες ενδιαφέρουσες εισηγήσεις:
Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας – Ακαδημαϊκά Θέματα
Ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Εισηγητές: Καθηγητής
Γεώργιος Χρούσος, Αντιπρόεδρος ΕΘΑΑΕ Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια ΕΘΑΑΕ
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Πιστοποίηση Προγραμμάτων Β' Κύκλου Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου,
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής
Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια Εισηγητής: Καθηγητής Δρόσος Γκιντίδης, Αντιπρύτανης
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Οι φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης μέσα από τα «μάτια» 350 οικοτρόφων: Θετικές
διαπιστώσεις, προβλήματα και Προοπτικές Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανάγκη και προτάσεις για υιοθέτηση μιας κοινής ονομασίας στην Αγγλική γλώσσα, των
χορηγούμενων τίτλων σπουδών από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια Εισηγητής: Καθηγητής
Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Seal of excellence σε συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Εισηγήτρια: Καθηγήτρια
Αικατερίνη Καμπάση, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ζητήματα σχετικά με τις διατάξεις του ν.4957/2022
Ζητήματα δικαίου και ακαδημαϊκής πολιτικής στον Ν. 4957/2022 Εισηγήτρια: Καθηγήτρια
Πηνελόπη Φουντεδάκη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Κατάργηση απόκλισης Κοσμητόρων και Προέδρων από το διδακτικό ωράριο των μελών ΔΕΠ
Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Μυλωνάκης, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού,
Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Αρμοδιότητες –
Μετονομασία Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου,
Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4957/2022 (Ακαδημαϊκά θέματα)
Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4957/2022 (Διοικητικά θέματα)
Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου, Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διοικητικά και Λοιπά Επίκαιρα Θέματα
Σχέδιο Νέου Οργανισμού Εισηγητής: Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Αντιπρύτανης
Διοικητικών Υποθέσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία (Integrated Library System as a Service
– ILSaS+) Εισηγητής: Αν. Καθηγητής Δημήτριος Κουής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα – ΚΑΛΛΙΠΟΣ+: Εξελίξεις και νέες
προοπτικές Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Μήτρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ισότητα των φύλων και καταπολέμηση των διακρίσεων – Δράσεις των Ελληνικών
Πανεπιστημίων Εισηγήτριες: Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου, Αντιπρύτανις Διοικητικών
Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επ. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σκλάβου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας: Προκλήσεις και
ευκαιρίες για τα Πανεπιστήμια Εισηγήτρια: Ιωάννα Νίκου, Διευθύντρια Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ–ΥΠΕΝ Τομέας Ενέργειας
Η συμβολή των Δημοσιονομικών Ελέγχων στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των
Πανεπιστημίων Εισηγητής: Γιώργος Α. Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών
Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών
Εσωτερικός Έλεγχος στα ΑΕΙ: Νομικό πλαίσιο, δεδομένα και προκλήσεις για τις Οικονομικές
Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων Εισηγήτρια: Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Στοιχεία εκτέλεσης και προγραμματισμός δράσεων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
2021–2025 του ΥΠΑΙΘ Εισηγητής: Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος
Α-Κατάρτισης ΠΔΕ, Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού προγράμματος Ανάπτυξης
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της οικονομικής και αναπτυξιακής στρατηγικής των ΑΕΙ στο νέο
θεσμικό τους πλαίσιο Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης
Οι νέες ερευνητικές υποδομές και δράσεις του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας Εισηγητής: Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εισηγητής: Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος
«Ακαδημαϊκού Διαδικτύου, GUnet»
Ηλεκτρονική σήμανση και Ψηφιακή Διαχείριση υποδομών Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Κλειώ
Σγουροπούλου, Αντιπρύτανις Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Κριτική αποτίμηση των κριτηρίων κατανομής του είκοσι τοις εκατό (20%) της ετήσιας τακτικής
επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ Εισηγητής: Καθηγητής Νίκος Καλλίθρακας–Κόντος,
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολυτεχνείου Κρήτης
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα
Εισηγητής: Καθηγητής Βαγγέλης Σαπουντζάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2016-2022 Εισηγητής:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Εφαρμογή του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ΑΕΙ Εισηγητής: Καθηγητής
Χαράλαμπος Φείδας, Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου,
Αντιπρύτανις Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική
Σύνοδος Πρυτάνεων
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ΑΕΙ: Χρειάζονται βελτιώσεις στο νόμο-πλαίσιο Κεραμέως, διαπιστώνουν Πρυτάνεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την ανάγκη να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις στο
νόμο-πλαίσιο Κεραμέως για τα ΑΕΙ, διαπίστωσε ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων,
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων.
Συγκεκριμένα, εν όψει της πραγματοποίησης της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων την Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν σήμερα σε αθηναϊκό
ξενοδοχείο οι εργασίες των Συνόδων των Αντιπρυτάνεων ανά τομέα δηλ. της 86ης Συνόδου
Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, της 32ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και της
21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με εξαιρετική
δια ζώσης συμμετοχή.
Ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ευχαρίστησε
θερμά τους παριστάμενους για την ενεργό και εποικοδομητική τους συμμετοχή στη
συνδιαμόρφωση των συμπερασμάτων. Τόνισε ότι η χρονική συγκυρία είναι σημαντική διότι η
περίοδος αυτή αφορά στην εφαρμογή του Ν.4957/2022 και προκύπτει η ανάγκη να γίνουν
κατάλληλες προσαρμογές μέσα από βελτιωτικές προτάσεις. Ο κ. Καλδής εξέφρασε, επίσης,
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμπλήρωση των 35 χρόνων λειτουργίας της
Συνόδου (1987-2022) συμπίπτει με την πρώτη προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Καινοτομία της παρούσας Συνόδου είναι, επίσης, η υιοθέτηση της χάρτας αειφορίας που
συνδέεται με τους στόχους Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.
Τα θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες στην 86η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας
και Δια Βίου Εκπαίδευσης αφορούν στην παρουσίαση των υλοποιούμενων αλλά και των
σχεδιαζόμενων στο ΕΣΠΑ 2021– 2027 δράσεων, η εθνική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά
ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των ΕΛΚΕ, διαχειριστικά θέματα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων
κατάρτισης κ.α.
Οι συμμετέχοντες στην 32η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας εστιάζουν σε θέματα πιστοποίησης προγραμμάτων
σπουδών στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, σε θέματα φοιτητικής μέριμνας καθώς και
σε ζητήματα ακαδημαϊκά και διοικητικά που οφείλουν να διασαφηνισθούν μετά την εφαρμογή
των διατάξεων του ν.4957/2022.
Στο πλαίσιο της 21ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
εξετάζονται θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νέου Νόμου σε θέματα οικονομικής
διαχείρισης των ΑΕΙ, θέματα τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ, δημοσίων επενδύσεων,
ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης υποδομών, καθώς και ενεργειακής απόδοσης και
εξοικονόμησης.
ΠΗΓΗ
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Στην Αθήνα συνεχίζεται η 101η Σύνοδος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται η 101η Σύνοδος πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας που γίνεται
στην Αθήνα, με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, μέρος των
εργασιών της Συνόδου, είναι η βράβευση των ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των
τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Επίσης, στην διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι αύριο όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες
της, θα μιλήσουν στην Σύνοδο για την επιστημονική παρουσία των ΑΕΙ, ο πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης και
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Μια ενδιαφέρουσα στιγμή των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΕΙ,
είναι το κείμενο με τις αρχές νέας «Χάρτας» για τη αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί μια πρώτη
συντονισμένη προσπάθεια δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται έτσι για μια σειρά κοινών κανόνων μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων αλλά και
κοινών δράσεων με τις τοπικές κοινότητες, ένα «εθνικό κατώφλι αειφορίας» που περιλαμβάνει
μια κοινά αποδεκτή δέσμη κριτηρίων. Παράλληλα συζητείται η συγκρότηση ενός
διεπιστημονικού Δικτύου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, τα πανεπιστήμια της χώρας καλούνται να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τους και να εκπαιδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση κάθε φοιτητή τους
(παράλληλα με τις υπόλοιπες σπουδές του), να ενθαρρύνουν περαιτέρω την συνεργασία
μεταξύ τους, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την ανάπτυξη
προγραμμάτων στους περιβαλλοντικούς στόχους των τομέων ενέργειας, υδάτινων πόρων,
θαλασσίου περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, υγείας και ποιότητα ζωής στις πόλεις και την
περιφέρεια.
Παράλληλα, στόχος των ελληνικών ΑΕΙ είναι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση για την
προμήθεια και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή ή κατασκευή έργων,
με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την «Χάρτα αειφορίας» συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και
επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την διαχείριση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
στη Μεσόγειο Μιχαήλ Σκούλλος, που παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της μαζί με το μέλος του
προεδρείου της Συνόδου ΑΕΙ και πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου Ανδρέα Φλώρο.
Κατά τα άλλα, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ δεν αναμένεται να ακούσουν από την πλευρά του
υπουργείου Παιδείας κάποια διορθωτική νομοθετική πρωτοβουλία για το νέο εκλογικό σύστημα
στην ανάδειξη των διοικήσεων τους, το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία
τους. Έτσι, τρία πανεπιστήμια της χώρας (Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας) παραμένουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα ακυβέρνητα, αφού το νέο εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει
ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6
εσωτερικών εκλεγμένων μελών του νέου Συμβουλίου τους, οι οποίες διαφωνούν στην επιλογή
των εξωτερικών μελών τους.
Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ συζητούν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, τα θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών, φοιτητικής μέριμνας κλπ
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=723998868044315&autoLogAppEvents=1
Περισσότερα Εδω
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Πανεπιστήμια: Oι πρυτάνεις ζητούν καθηγητές και χρήματα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων που θα ξεκινήσει σήμερα αποτελεί την τελευταία πριν
από την έναρξη του προεκλογικού αγώνα για το κυρίως πιάτο των πρυτανικών εκλογών σε
μεγάλα ΑΕΙ της χώρας μέσα στο 2023. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το
ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών.
Οι εκλογές στα ιδρύματα αυτά πρέπει να προκηρυχθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και
έχουν αρχίσει οι διεργασίες υποψηφίων για τα συμβούλια σε εμβληματικά ΑΕΙ της χώρας.
Μάλιστα, πανεπιστημιακοί που έχουν πρόθεση να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του
πρύτανη ήδη έχουν αρχίσει άτυπα τον προεκλογικό αγώνα τους με αύξηση των δημόσιων
εμφανίσεών τους στο ίδρυμά τους. Μάλιστα, ορισμένοι επιδιώκουν να εμφανίζονται πως έχουν
εξασφαλίσει κομματικό χρίσμα! Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι πρόσφατα ένα εκ των
μεγάλων κομμάτων έκοψε τα… φτερά μιας τέτοιας περίπτωσης.
Ατυπη έναρξη προεκλογικής περιόδου σε Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο και
Αριστοτέλειο.
Από την άλλη, οι πρυτάνεις θα ζητήσουν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα τυχόν
ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία για τα εξωτερικά μέλη στο συμβούλιο ιδρύματος ενός ΑΕΙ.
Σχετικό ζήτημα ανέκυψε στις πρυτανικές εκλογές σε τρία ΑΕΙ, στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας,
Αιγαίου και Θεσσαλίας, στην ψηφοφορία των έξι εσωτερικών μελών του συμβουλίου για την
εκλογή των πέντε εξωτερικών μελών του.
Σε αυτά τα ιδρύματα η διαδικασία έχει «παγώσει» και ζητούνται οδηγίες από το υπουργείο.
Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε
νομοθετική ρύθμιση επί του θέματος και ζητάει από τα ίδια τα ιδρύματα να το λύσουν
εσωτερικά.
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Στην Αθήνα συνεχίζεται η 101η Σύνοδος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μια ενδιαφέρουσα στιγμή των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΕΙ,
είναι το κείμενο με τις αρχές νέας «Χάρτας» για τη αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί μια πρώτη
συντονισμένη προσπάθεια δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η 101η Σύνοδος πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας που γίνεται
στην Αθήνα, με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, μέρος των
εργασιών της Συνόδου, είναι η βράβευση των ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των
τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, στην διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι αύριο όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες
της, θα μιλήσουν στην Σύνοδο για την επιστημονική παρουσία των ΑΕΙ, ο πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης και
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Διαβάστε επίσης: Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Στην Βουλή με σειρά αλλαγών – Παραμένουν οι
διατάξεις για το νέο μοντέλο διοίκησης
Μια ενδιαφέρουσα στιγμή των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΕΙ,
είναι το κείμενο με τις αρχές νέας «Χάρτας» για τη αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί μια πρώτη
συντονισμένη προσπάθεια δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται έτσι για μια σειρά κοινών κανόνων μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων αλλά και
κοινών δράσεων με τις τοπικές κοινότητες, ένα «εθνικό κατώφλι αειφορίας» που περιλαμβάνει
μια κοινά αποδεκτή δέσμη κριτηρίων. Παράλληλα συζητείται η συγκρότηση ενός
διεπιστημονικού Δικτύου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, τα πανεπιστήμια της χώρας καλούνται να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τους και να εκπαιδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση κάθε φοιτητή τους
(παράλληλα με τις υπόλοιπες σπουδές του), να ενθαρρύνουν περαιτέρω την συνεργασία
μεταξύ τους, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την ανάπτυξη
προγραμμάτων στους περιβαλλοντικούς στόχους των τομέων ενέργειας, υδάτινων πόρων,
θαλασσίου περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, υγείας και ποιότητα ζωής στις πόλεις και την
περιφέρεια.
Παράλληλα, στόχος των ελληνικών ΑΕΙ είναι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση για την
προμήθεια και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή ή κατασκευή έργων,
με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την «Χάρτα αειφορίας» συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και
επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την διαχείριση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
στη Μεσόγειο Μιχαήλ Σκούλλος, που παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της μαζί με το μέλος του
προεδρείου της Συνόδου ΑΕΙ και πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου Ανδρέα Φλώρο.
Κατά τα άλλα, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ δεν αναμένεται να ακούσουν από την πλευρά του
υπουργείου Παιδείας κάποια διορθωτική νομοθετική πρωτοβουλία για το νέο εκλογικό σύστημα
στην ανάδειξη των διοικήσεων τους, το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία
τους. Έτσι, τρία πανεπιστήμια της χώρας (Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας) παραμένουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα ακυβέρνητα, αφού το νέο εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει
ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6
εσωτερικών εκλεγμένων μελών του νέου Συμβουλίου τους, οι οποίες διαφωνούν στην επιλογή
των εξωτερικών μελών τους.
Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ συζητούν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, τα θέματα
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μεταπτυχιακών σπουδών, φοιτητικής μέριμνας κλπ
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Στην Αθήνα συνεχίζεται η 101η Σύνοδος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε εξέλιξη βρίσκεται η 101η Σύνοδος πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας που γίνεται
στην Αθήνα, με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, μέρος των
εργασιών της Συνόδου, είναι η βράβευση των ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των
τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, στην διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι αύριο όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες
της, θα μιλήσουν στην Σύνοδο για την επιστημονική παρουσία των ΑΕΙ, ο πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης και
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Διαβάστε επίσης: Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Στην Βουλή με σειρά αλλαγών – Παραμένουν οι
διατάξεις για το νέο μοντέλο διοίκησης
Μια ενδιαφέρουσα στιγμή των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΕΙ,
είναι το κείμενο με τις αρχές νέας «Χάρτας» για τη αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί μια πρώτη
συντονισμένη προσπάθεια δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται έτσι για μια σειρά κοινών κανόνων μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων αλλά και
κοινών δράσεων με τις τοπικές κοινότητες, ένα «εθνικό κατώφλι αειφορίας» που περιλαμβάνει
μια κοινά αποδεκτή δέσμη κριτηρίων. Παράλληλα συζητείται η συγκρότηση ενός
διεπιστημονικού Δικτύου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, τα πανεπιστήμια της χώρας καλούνται να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τους και να εκπαιδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση κάθε φοιτητή τους
(παράλληλα με τις υπόλοιπες σπουδές του), να ενθαρρύνουν περαιτέρω την συνεργασία
μεταξύ τους, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την ανάπτυξη
προγραμμάτων στους περιβαλλοντικούς στόχους των τομέων ενέργειας, υδάτινων πόρων,
θαλασσίου περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, υγείας και ποιότητα ζωής στις πόλεις και την
περιφέρεια.
Παράλληλα, στόχος των ελληνικών ΑΕΙ είναι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση για την
προμήθεια και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή ή κατασκευή έργων,
με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την «Χάρτα αειφορίας» συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και
επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την διαχείριση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
στη Μεσόγειο Μιχαήλ Σκούλλος, που παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της μαζί με το μέλος του
προεδρείου της Συνόδου ΑΕΙ και πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου Ανδρέα Φλώρο.
Κατά τα άλλα, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ δεν αναμένεται να ακούσουν από την πλευρά του
υπουργείου Παιδείας κάποια διορθωτική νομοθετική πρωτοβουλία για το νέο εκλογικό σύστημα
στην ανάδειξη των διοικήσεων τους, το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία
τους. Έτσι, τρία πανεπιστήμια της χώρας (Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας) παραμένουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα ακυβέρνητα, αφού το νέο εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει
ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6
εσωτερικών εκλεγμένων μελών του νέου Συμβουλίου τους, οι οποίες διαφωνούν στην επιλογή
των εξωτερικών μελών τους.
Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ συζητούν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, τα θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών, φοιτητικής μέριμνας κλπ
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Στην Αθήνα συνεχίζεται η 101η Σύνοδος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε εξέλιξη βρίσκεται η 101η Σύνοδος πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας που γίνεται
στην Αθήνα, με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, μέρος των
εργασιών της Συνόδου, είναι η βράβευση των ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των
τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, στην διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι αύριο όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες
της, θα μιλήσουν στην Σύνοδο για την επιστημονική παρουσία των ΑΕΙ, ο πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης και
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Μια ενδιαφέρουσα στιγμή των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΕΙ,
είναι το κείμενο με τις αρχές νέας «Χάρτας» για τη αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί μια πρώτη
συντονισμένη προσπάθεια δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται έτσι για μια σειρά κοινών κανόνων μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων αλλά και
κοινών δράσεων με τις τοπικές κοινότητες, ένα «εθνικό κατώφλι αειφορίας» που περιλαμβάνει
μια κοινά αποδεκτή δέσμη κριτηρίων. Παράλληλα συζητείται η συγκρότηση ενός
διεπιστημονικού Δικτύου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, τα πανεπιστήμια της χώρας καλούνται να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τους και να εκπαιδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση κάθε φοιτητή τους
(παράλληλα με τις υπόλοιπες σπουδές του), να ενθαρρύνουν περαιτέρω την συνεργασία
μεταξύ τους, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την ανάπτυξη
προγραμμάτων στους περιβαλλοντικούς στόχους των τομέων ενέργειας, υδάτινων πόρων,
θαλασσίου περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, υγείας και ποιότητα ζωής στις πόλεις και την
περιφέρεια.
Παράλληλα, στόχος των ελληνικών ΑΕΙ είναι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση για την
προμήθεια και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή ή κατασκευή έργων,
με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την «Χάρτα αειφορίας» συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και
επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την διαχείριση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
στη Μεσόγειο Μιχαήλ Σκούλλος, που παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της μαζί με το μέλος του
προεδρείου της Συνόδου ΑΕΙ και πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου Ανδρέα Φλώρο.
Κατά τα άλλα, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ δεν αναμένεται να ακούσουν από την πλευρά του
υπουργείου Παιδείας κάποια διορθωτική νομοθετική πρωτοβουλία για το νέο εκλογικό σύστημα
στην ανάδειξη των διοικήσεων τους, το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία
τους. Έτσι, τρία πανεπιστήμια της χώρας (Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας) παραμένουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα ακυβέρνητα, αφού το νέο εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει
ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6
εσωτερικών εκλεγμένων μελών του νέου Συμβουλίου τους, οι οποίες διαφωνούν στην επιλογή
των εξωτερικών μελών τους.
Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ συζητούν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, τα θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών, φοιτητικής μέριμνας κλπ
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Οι πρυτάνεις
ζητούν καθηγητές
και χρήματα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Η συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων

που θα ξεκινήσει σήμερα

αποτελεί την τελευταία
πριν από την έναρξη του προεκλογικού

αγώνα για το κυρίως
πιάτο των πρυτανικών εκλογών

σε μεγάλα ΑΕΙ της χώρας
μέσα στο 2023 Πρόκειται για
το Πανεπιστήμιο Αθηνών το
ΕΜΠ το ΑΠΘ το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Μακεδονίας
και την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών Οι εκλογές στα ιδρύματα

αυτά πρέπει να προκηρυχθούν

έως το τέλος Φεβρουαρίου
2023 και έχουν αρχίσει

οι διεργασίες υποψηφίων για
τα συμβούλια σε εμβληματικά
ΑΕΙ της χώρας Μάλιστα πανεπιστημιακοί

που έχουν πρόθεση
να θέσουν υποψηφιότητα

για τη θέση του πρύτανη ήδη
έχουν αρχίσει άτυπα τον προεκλογικό

αγώνα τους με αύξηση
των δημόσιων εμφανίσεών τους
στο ίδρυμά τους Μάλιστα ορισμένοι

επιδιώκουν να εμφανίζονται

πως έχουν εξασφαλίσει
κομματικό χρίσμα Πληροφορίες

της Κ αναφέρουν ότι πρόσφατα

ένα εκ των μεγάλων κομμάτων

έκοψε τα φτερά μιας
τέτοιας περίπτωσης

Ειδικότερα οι εργασίες της
Συνόδου Πρυτάνεων ξεκίνησαν
στην Αθήνα καθώς οικοδεσπότης

είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής με τις συνεδριάσεις
των αντιπρυτάνεων των

ιδρυμάτων και σήμερα θα γίνει
η πρώτη συνεδρίαση των πρυτάνεων

Οι αντιπρυτάνεις αποτύπωσαν

θέματα που πρέπει να
διευκρινισθούν από το υπουργείο

Παιδείας όπως η προκήρυξη
των βιομηχανικών διδακτορικών

ο εσωτερικός έλεγχος των
ΕΛΚΕ η διαδικασία απορρόφησης

κονδυλίων από το Ταμείο
Ανάκαμψης Αύριο στην τελευταία

ημέρα της συνόδου αναμένεται

να παρευρεθεί η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως Η εικόνα

που μεταδίδουν πρυτάνεις
που μίλησαν χθες στην Κ είναι

ότι δεν θα υπάρξουν αιχμές
προς την ηγεσία του υπουργείου

αφού προ ημερών ανακοι¬

νώθηκε έκτακτη επιχορήγηση
προς τα ιδρύματα καθώς και νέες

θέσεις πανεπιστημιακών Συγκεκριμένα

δόθηκαν συνολικά
400 νέες θέσεις καθηγητών και
έκτακτη επιχορήγηση 31 5 εκατ
ευρώ αυξημένη κατά 10 εκατ
ευρώ συγκριτικά με το προηγούμενο

έτος Οι πρυτάνεις βέβαια

αναμένεται να ζητήσουν
επιπλέον θέσεις διδασκόντων
και αύξηση της χρηματοδότησης

για την κάλυψη του αυξημένου

ενεργειακού κόστους που
οφείλεται στην ενεργειακή κρίση

Αλλωστε σύμφωνα με το
υπουργείο Παιδείας στόχος της
επιχορήγησης είναι κυρίως η
συνδρομή στην κάλυψη του αυξημένου

ενεργειακού κόστους
των ιδρυμάτων καθώς και άλλων

λειτουργικών δαπανών
Από την άλλη οι πρυτάνεις

θα ζητήσουν να υπάρξει νομο

Ατυπη έναρξη προεκλογικής

περιόδου
σε Πανεπιστήμιο
Αθηνών Πολυτεχνείο
και Αριστοτέλειο
θετική ρύθμιση για το θέμα τυχόν

ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία

για τα εξωτερικό μέλη στο
συμβούλιο ιδρύματος ενός ΑΕΙ
Σχετικό ζήτημα ανέκυψε στις
πρυτανικές εκλογές σε τρία ΑΕΙ
στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας
Αιγαίου και Θεσσαλίας στην
ψηφοφορία των έξι εσωτερικών
μελών του συμβουλίου για την
εκλογή των πέντε εξωτερικών
μελών του Σε αυτά τα ιδρύματα

η διαδικασία έχει παγώσει
και ζητούνται οδηγίες από το
υπουργείο Ωστόσο πληροφορίες

αναφέρουν ότι n ηγεσία
του υπουργείου δεν επιθυμεί
να προχωρήσει σε νομοθετική
ρύθμιση επί του θέματος και
ζητάει από τα ίδια τα ιδρύματα
να το λύσουν εσωτερικά

Η επόμενη Σύνοδος Πρυτάνεων
έχει προγραμματισθεί για

τις αρχές Απριλίου στην Κέρκυρα
καθώς οικοδεσπότης θα είναι

το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δηλαδή

λίγο πριν από το Πάσχα

Οι εργασίες της Συνόδου Πρυτάνεων ξεκίνησαν με οικοδεσπότη το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Στην Αθήνα συνεχίζεται η 101η Σύνοδος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε εξέλιξη βρίσκεται η 101η Σύνοδος πρυτάνεων των πανεπιστημίων της χώρας που γίνεται
στην Αθήνα, με «οικοδεσπότη» το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μάλιστα, μέρος των
εργασιών της Συνόδου, είναι η βράβευση των ΑΕΙ για την επιστημονική παρουσία τους των
τελευταίων 35 ετών, από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών Χρήστο Ζερεφό.
Επίσης, στην διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι αύριο όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες
της, θα μιλήσουν στην Σύνοδο για την επιστημονική παρουσία των ΑΕΙ, ο πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης, ο πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Επιστήμης της Βουλής, Χρήστος Ταραντίλης και
ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλής Μήτκας.
Μια ενδιαφέρουσα στιγμή των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των εκπροσώπων των ΑΕΙ,
είναι το κείμενο με τις αρχές νέας «Χάρτας» για τη αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί μια πρώτη
συντονισμένη προσπάθεια δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται έτσι για μια σειρά κοινών κανόνων μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων αλλά και
κοινών δράσεων με τις τοπικές κοινότητες, ένα «εθνικό κατώφλι αειφορίας» που περιλαμβάνει
μια κοινά αποδεκτή δέσμη κριτηρίων. Παράλληλα συζητείται η συγκρότηση ενός
διεπιστημονικού Δικτύου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Με αυτό τον τρόπο, τα πανεπιστήμια της χώρας καλούνται να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα τους και να εκπαιδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση κάθε φοιτητή τους
(παράλληλα με τις υπόλοιπες σπουδές του), να ενθαρρύνουν περαιτέρω την συνεργασία
μεταξύ τους, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, με στόχο την ανάπτυξη
προγραμμάτων στους περιβαλλοντικούς στόχους των τομέων ενέργειας, υδάτινων πόρων,
θαλασσίου περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, υγείας και ποιότητα ζωής στις πόλεις και την
περιφέρεια.
Παράλληλα, στόχος των ελληνικών ΑΕΙ είναι η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση για την
προμήθεια και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή ή κατασκευή έργων,
με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Την «Χάρτα αειφορίας» συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και
επικεφαλής της Έδρας UNESCO για την διαχείριση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
στη Μεσόγειο Μιχαήλ Σκούλλος, που παρουσιάζει τις λεπτομέρειες της μαζί με το μέλος του
προεδρείου της Συνόδου ΑΕΙ και πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου Ανδρέα Φλώρο.
Κατά τα άλλα, οι πρυτάνεις των ΑΕΙ δεν αναμένεται να ακούσουν από την πλευρά του
υπουργείου Παιδείας κάποια διορθωτική νομοθετική πρωτοβουλία για το νέο εκλογικό σύστημα
στην ανάδειξη των διοικήσεων τους, το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία
τους. Έτσι, τρία πανεπιστήμια της χώρας (Θεσσαλίας, Αιγαίου και Μακεδονίας) παραμένουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα ακυβέρνητα, αφού το νέο εκλογικό σύστημα δεν έχει προβλέψει
ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που σχηματιστούν δυο «ομάδες» μεταξύ των 6
εσωτερικών εκλεγμένων μελών του νέου Συμβουλίου τους, οι οποίες διαφωνούν στην επιλογή
των εξωτερικών μελών τους.
Οι πρυτάνεις των ΑΕΙ συζητούν ακόμη το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών
λογαριασμών έρευνας τους (Ε.Λ.Κ.Ε.) και προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις, τα θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών, φοιτητικής μέριμνας κλπ
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ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

Στη Βουλή τα Πανεπιστήμια
Αποδεκτή από τον προεδρ της Συνόδου των Πρυτάνεων πρόταση Διγαλάκη

Στην
101 η σύνοδο πρυτάνεων

των Ελληνικών Πανεπιστημίων συμμετείχε
ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων ΔΕΜΥ

βουλευτής Χανίων της ΝΔ Βασίλης
Διγαλάκης

Αποδεκτή έγινε από τον πρόεδρο της 101ης συνόδου των πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων πρύτανη

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή πρόταση του προέδρου της Διαρκούς
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ΔΕΜΥ βουλευτή Χανίων της ΝΔ Βασίλη Διγαλάκη να συμμετέχουν
σε μια σειρά από συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τις οποίες θα παρουσιάσουν τα σχέδια ανάπτυξής τους
και συνεισφοράς τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία

Οκ
Διγαλάκης συμμετείχε

στη σύνοδο μετά από
πρόσκληση

του κ Καλδή και
πραγματοποίησε ειδική ομιλία
στην εναρκτήρια συνεδρίαση της
Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου η οποία
ήταν αφιερωμένη στα 35 χρόνια
Συνόδων Πρυτάνεων των Ελληνικών

Πανεπιστημίων
Ξεκινώντας την τοποθέτησή του

ο κ Διγαλάκης επισήμανε ότι το
ελληνικό πανεπιστήμιο είναι στην
ουσία πολύ νέο σε σύγκριση με τα

αρχαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης

που πλησιάζουν τα 1.000

χρόνια ζωής Η ανάπτυξή του
πρόσθεσε ξεκίνησε από την εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση του
Ελευθερίου Βενιζέλου με την
ίδρυση της Ανώτατης Σχολής
Εμπορικών Σπουδών νυν Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

την αναβάθμιση του Εθνικού Με
τσόβιου Πολυτεχνείου και τη σημασία

την οποία είχε δώσει ο

Ελευθέριος Βενιζέλος για την εκπαίδευση

ως προς τη σχέση της με
την κοινωνία την κοινωνική εξέλιξη

και την παραγωγή
Αναφερόμενος στο σήμερα ο κ

Διγαλάκης τόνισε ότι παρότι η
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης

και της διεξαγόμενης
έρευνας από τα ελληνικά πανεπιστήμια

συνεχίζει μέχρι σήμερα να
είναι υψηλή σειρά παραγόντων
από τη μεταπολίτευση και μετά
οδήγησαν στη δημιουργία ενός
άναρχου χάρτη στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση και στην αποσύνδεση

του ελληνικού πανεπιστημίου

από τις ανάγκες της κοινωνίας

και της οικονομίας Στους
παράγοντες αυτούς συγκαταλέ¬

γονται η έντονη κομματικοποίηση
η έλλειψη στρατηγικής τόσο

από πλευράς πολιτείας όσο και
από πλευράς των ίδιων των πανεπιστημίων

αλλά και η αλόγιστη
δημιουργία τμημάτων με πρωτότυπα

γνωστικά αντικείμενα
και εμβληματικά ονόματα τα
οποία υιοθετούνταν με ενθουσιασμό

από τον αυτοδιοίκηση
και τους τοπικούς βουλευτές με
αποκορύφωμα τα πεπραγμένα
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ Διγαλάκης τόνισε ότι σήμερα
είναι όλες οι συνθήκες ευνοϊκές

ώστε με συμπόρευση όλων
των εμπλεκόμενων φορέων τα
πανεπιστήμιά μας να κάνουν άλματα

προς τα εμπρός Έκανε ένα
συνοπτικό απολογισμό του έργου

της Κυβέρνησης με την ίδρυση

της ΕΘΑΕΕ τη θεσμοθέτηση

των ξενόγλωσσων προγραμμάτων
σπουδών το πλαίσιο για τους

τεχνοβλαστούς τον νέο νόμο πλαίσιο

και τις πρωτοβουλίες διεθνοποίησης

και ενίσχυσης των ανθρώπινων

και υλικοτεχνικών πόρων

Κλείνοντας απηύθυνε πρόσκληση

με την ιδιότητα του Προέδρου

της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

σε όλα τα πανεπιστήμια να
συμμετέχουν διά των πρυτανικών
Αρχών σε μια σειρά από συνεδριάσεις

της Επιτροπής κατά τις
οποίες θα παρουσιάσουν τα σχέδια

ανάπτυξής τους και συνεισφοράς

τους στην ελληνική κοινωνία

και οικονομία Πρόταση η
οποία έγινε αποδεκτή με χαρά από
τον προεδρεύοντα της Συνόδου
και πρύτανη του ΠΑΔΑ κ Καλδή
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Αδιέξοδο στη Σύνοδο Πρυτάνεων
Tns ΔΙΑΛΕΚΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗ

ην 101η Σύνοδο των Πρυτάνεων

την πρώτη μετά την
ψήφιση του νόμου-πλαίσιο ν
4957/2022 για την ανώτατη
εκπαίδευση σχεδόν μονοπώλησε

το αδιέξοδο στο οποίο
έχουν περιέλθει εδώ και μήνες

τρία Πανεπιστήμια της
χώρας λόγω αστοχίας τού εν λόγω νόμου

Πρόκειται για τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας

Μακεδονίας και Αιγαίου όπου τα έξι
εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης

αδυνατούν να επιλέξουν τα πέντε εξωτερικά

μέλη Η απόλυτη ισοψηφία και η μη
υπαναχώρηση κανενός εκ των δύο στρατοπέδων

που έχουν δημιουργηθεί έχουν
παγώσει τη διαδικασία εκλογής πρύτανη
Είναι ενδεικτικό ότι τα εσωτερικά μέλη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν συνεδριάσει
ανεπιτυχώς επτά φορές του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας τουλάχιστον δέκα και ακόμη

περισσότερες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Και ενώ το σύνολο των πρυτάνεων
ζητά να υπάρξει διορθωτική νομοθετική
ρύθμιση καθώς τα τρία ΑΕΙ κινδυνεύουν
να μείνουν ακέφαλα αφού η θητεία των
πρυτανικών τους αρχών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου

η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Παιδείας αρνείται να προχωρήσει σε
αυτή τη λύση καθώς έτσι θα ομολογούσε
εμμέσως ότι ο νόμος έχει κενά και αστοχίες

Εν τούτοις ο γενικός γραμματέας ανώτατης

εκπαίδευσης Οδυσσέας Ζώρας εξέδωσε

στα τέλη Νοεμβρίου εγκύκλιο σύμφωνα

με την οποία Εάν δεν καθίσταται
δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών
του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την πρώτη
συνεδρίαση των εσωτερικών μελών η
διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα Εάν και πάλι δεν καταστεί

δυνατή η πλήρωση του συνόλου των
θέσεων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
οσες φορές απαιτηθεί έως ότου επιτευχθεί

Ακέφαλα παραμένουν εδώ
και μήνες ιρία Πανεπιστήμια
Θεσσαλίας Μακεδονίας και

Αιγαίου λόγω αστοχίας
του νέου νόμου-πλαίσιο• Στο τραπέζι το θέμα της
υποστελέχωσης τόσο σε μέλη
διδακτικού όσο και διοικητικού
προσωπικού αλλά και το χρόνιο
ζήτημα της τραγικής κατάστασης
στην οποία βρίσκονται πολλές
φοιτητικές εστίες

ΧΡΟΙ
1987 202

ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩ

ΛΗΝΙΚΩΝ ruentXTHK

η προβλεπόμενη πλειοψηφία Εάν δεν επιτευχθεί

η προβλεπόμενη πλειοψηφία θεωρείται

ότι κανένας από τους υποψηφίους
δεν συγκεντρώνει στο πρόσωπο του την
απαιτούμενη εμπιστοσύνη και συνεπώς

η διαδικασία καθίσταται άγονη και
θα πρέπει να διενεργηθεί από την αρχή
Μάλιστα τονίζει ότι ο ανώτατος αριθμός
που δύναται να επαναληφθεί η ψηφοφορία
ορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό τού
εκάστοτε ΑΕΙ

Να σημειώσουμε ότι το ίδιο πρόβλημα

μπορεί να αντιμετωπίσουν και στις επικείμενες

εκλογές τα έξι Πανεπιστήμια ΕΚΠΑ
Μετσόβιο ΑΠΘ Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ανώτατη

Σχολή Καλών Τεχνών των οποίων η
θητεία των πρυτανικών αρχών λήγει στις
31/8/2023 και αντιστοίχως στις εκλογές
του 2024 τα Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Πάντειο Πανεπιστήμιο Πατρών
και Κρήτης καθώς και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

και το Χαροκόπειο
Κατά τη διάρκεια της συνόδου τέθηκαν

επίσης το ζήτημα της υποστελέχωσης τόσο
σε μέλη διδακτικού όσο και διοικητικού
προσωπικού ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή
του νόμου 4957/2022 καθώς δημιουργούνται

πολλές διοικητικές μονάδες αλλά και
το χρόνιο ζήτημα της τραγικής κατάστασης
στην οποία βρίσκονται πολλές φοιτητικές
εστίες Στο περιθώριο της συζήτησης ακούστηκαν

θετικά σχόλια για τη διεθνοποίηση
των ελληνικών Πανεπιστημίων με τις συ
νέργειες που προωθούνται κυρίως με αμερικανικά

Πανεπιστήμια

Μέσα συζήτηση έξω χημικά
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ έξω από το ξενοδοχείο Domotel στο Καστρί όπου και πραγματοποιούνταν

η 1 01 η Σύνοδος των Πρυτάνεων είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300 φοιτητές
Οι φοιτητές ζήτησαν να παρέμβουν στη σύνοδο με μια πενταμελή αντιπροσωπεία
ωστόσο δεν έγιναν δεκτοί Ακολούθησε ένταση με τα ΜΑΤ που είχαν αποκλείσει τον
χώρο να επιτίθενται στους φοιτητές με χημικά Η απάντηση θα δοθεί από τις διαδικασίες

των φοιτητών και τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος όπως έχει γίνει
και πολλές φορές στο παρελθόν καταλήγει η ανακοίνωση των φοιτητών
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ΑΕΙ: Τα πορίσματα της Συνόδου Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα πορίσματα της Συνόδου Πρυτάνεων
H 101η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από τις 11 έως τις 14
Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα με φυσική παρουσία, αλλά και με δυνατότητα συμμετοχής μέσω
τηλεδιάσκεψης, με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Προεδρεύοντα τον
Πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή καθώς και με τη συμβολή του υπολοίπων μελών του
Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής
Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Στο πλαίσιο της Συνόδου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, επετειακή
εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας της στην οποία συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, εκπροσωπούμενη από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, τον
Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα
Ζώρα, καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθηγητές κ. Βασίλειος Διγαλάκης, κ. Χρήστος
Ταραντίλης, κ. Περικλής Μήτκας και κ. Χρήστος Ζερεφός. Η Σύνοδος υιοθέτησε επίσης τη
Χάρτα αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων την οποία επεξεργάστηκε ο ομότιμος
Καθηγητής του ΕΚΠΑ Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος.
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.
Στην ομιλία της η Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των 31,5 εκ.
Ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και ενεργειακού κόστους που δόθηκε στα
Πανεπιστήμια, και την απόδοση συνολικά 500 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και Διοικητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια.
Συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για τις δράσεις διεθνοποίησης και την προσήλωσή τους στην
εξωστρέφεια, όπως καταδείχθηκε και στην επίσκεψη των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων στη
Χώρα μας και τη δημιουργία της Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Study In Greece
για την προώθηση της εξωστρέφειας. Αναφέρθηκε επίσης, στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την εφαρμογή του νέου Νόμου. Η Σύνοδος εκφράζει την
ικανοποίησή της για την αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ και την απόδοση θέσεων,
προσδοκώντας ότι θα συνεχίσει να βαίνει αυξανόμενη για την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών των Πανεπιστημίων.
H Σύνοδος διαπιστώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου σε ότι
αφορά στις διατάξεις της επιλογής μελών των Συμβουλίων Διοίκησης και συνακόλουθα της
ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών. Έγινε εκτενής συζήτηση, και παρουσία της κ. Υπουργού. Η
συζήτηση ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη
σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων.
Η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ (α) να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται για την
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που
ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και (β) να δρομολογήσει
άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση
του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός προϋπολογισμός
θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε συμμόρφωση
δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.
Η Σύνοδος επίσης επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν την
Παιδαγωγική Επάρκεια και κατ’ ελάχιστον την παράταση του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας

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%B1/28037-%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BD?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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για ένα (1) έτος ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των τελειόφοιτων
φοιτητών δεδομένου ότι οι αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Νόμο απαιτούν εκτενή
αναδιάρθρωση και επέκταση των προγραμμάτων σπουδών.
Σε ότι αφορά την εφαρμογή του νέου Νόμου υπάρχει άμεση ανάγκη για την επίλυση όλων των
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου και την έκδοση των απαραίτητων
εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Για άλλη μια φορά, επισημαίνονται τα χρόνια
προβλήματα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, και η
ανάγκη για εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, απαραίτητης για την υλοποίηση των φιλόδοξων
έργων και δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά
και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Νόμου. Σημαντικό είναι επίσης να δοθούν οι
απαραίτητες κατευθύνσεις και να προωθηθεί άμεσα η υποβολή νέων Οργανισμών και
Εσωτερικών Κανονισμών για τα Πανεπιστήμια της Χώρας που θα προβλέπουν σαφώς τις
απαιτούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού για να υλοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του νέου
Νόμου.
Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΠΑ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο,
ιδιαίτερα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών των
Πανεπιστημίων, απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο ίδιο πλαίσιο είναι
επιτακτική η καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων για τα Πανεπιστήμια δεδομένου ότι υλοποιείται ήδη αντίστοιχη πρόβλεψη για τα
Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας.
Επίσης τη Σύνοδο απασχόλησε έντονα το θέμα της φοιτητικής μέριμνας. Απαιτείται η αύξηση
της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. Ειδικότερα για τη
συντήρηση και ανακαίνιση κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση της συνεργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση των έργων αυτών, καθώς η
άμεση επίλυση του ζητήματος της μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων φοιτητών άλλων ΑΕΙ
στην εστία Ζωγράφου (ΕΜΠ).
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%B1/28037-%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BD?tmpl=component_print&print=1&layout=default
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Δήμος Φυλής: Εγκρίθηκε η κατασκευή φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η απόφαση για την φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Τι ανακοίνωσε ο
Δήμος Φυλής.
Θα ξεκινήσει η κατασκευή φοιτητικής εστίας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως
ανακοίνωσε ο δήμος Φυλής.
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
εγκρίθηκε η σχετική αίτηση.
Αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω ΣΔΙΤ.
{https://www.facebook.com/photo/?fbid=534437358728216&set=a.296725092499445}
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Κόρινθος: Στη φυλακή δύο ανήλικοι για την απόπειρα βιασμού της
14χρονης Σάκης Αρναούτογλου: Το αναπάντητο ερώτημα για την παραμονή των
Χριστουγέννων Αεροπορικό δυστύχημα στο Ηράκλειο: Τα πρώτα λόγια του πιλότου - «Χάσαμε
ύψος»

https://www.ieidiseis.gr/ellada/176972/dimos-fylis-egkrithike-i-kataskevi-foititikis-estias-tou-panepistimiou-dytikis-attikis
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Δήμος Φυλής: Εγκρίθηκε η κατασκευή φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θα ξεκινήσει η κατασκευή φοιτητικής εστίας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως
ανακοίνωσε ο δήμος Φυλής.
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
εγκρίθηκε η σχετική αίτηση.
Αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω ΣΔΙΤ.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=534437358728216&set=a.296725092499445
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.
TagsΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣδυτική ΑττικήΠανεπιστήμιοΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΦΥΛΗ

https://sportlive.gr/news/koinonia/dimos-fylis-egkrithike-i-kataskeyi-foititikis-estias-toy-panepistimioy-dytikis-attikis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=534437358728216&set=a.296725092499445
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Προβλήματα στην εφαρμογή του νέου νόμου, υποστελέχωση και
υποχρηματοδότηση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως για τα ΑΕΙ
διαπιστώνουν οι Πρυτάνεις - Ζητούν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τα «φιλόδοξα έργα και
δράσεις» που προβλέπει ο νόμος-πλαίσιο
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια στην εφαρμογή του νέου νόμου
Κεραμέως για την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης και της ανάδειξης πρυτανικών αρχών
διαπίστωσαν και συζήτησαν οι πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ στη διάρκεια της 101η Συνόδου που
πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων, η συζήτηση έγινε παρουσία της Νίκης
Κεραμέως και «ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη
σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων».
Επίσης, η εφαρμογή του νέου νόμου προϋποθέτει την επίλυση όλων των τεχνικών ζητημάτων
που έχουν προκύψει, για αυτό το λόγο οι πρυτάνεις ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας να εκδώσει τις απαραίτητες εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις για τη διευθέτησή
τους. Πολλώ δε μάλλον όταν η εφαρμογή διατάξεων του νόμου που προβλέπουν «φιλόδοξα
έργα και δράσεις» προϋποθέτουν επιπρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Για άλλη μια φορά, επισημαίνονται ακόμη τα χρόνια προβλήματα  υποστελέχωσης των
Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, ενώ τόνισαν πως απαιτείται αύξηση της
χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. 
Τέλος, η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ (α) να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται για την
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που
ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και (β) να δρομολογήσει
άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση
του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός προϋπολογισμός
θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε συμμόρφωση
δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων: 
H 101η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από τις 11 έως τις14 
Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα με φυσική  παρουσία, αλλά  και με  δυνατότητα  συμμετοχής 
μέσω  τηλεδιάσκεψης,  με  διοργανωτή  το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και 
Προεδρεύοντα τον Πρύτανη  Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή καθώς και με τη συμβολή του
υπολοίπων μελών του Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης  του  Ιονίου
Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Στο πλαίσιο της Συνόδου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, επετειακή
εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας της στην οποία συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, εκπροσωπούμενη από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, τον
Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα
Ζώρα, καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθηγητές κ. Βασίλειος Διγαλάκης, κ. Χρήστος
Ταραντίλης, κ. Περικλής Μήτκας και κ. Χρήστος Ζερεφός. Η Σύνοδος υιοθέτησε επίσης τη
Χάρτα αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων την οποία επεξεργάστηκε ο ομότιμος
Καθηγητής του ΕΚΠΑ Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος.
Στην ομιλία της η Υπουργός  αναφέρθηκε  στην πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των 31,5
εκ. Ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και ενεργειακού κόστους που δόθηκε στα
Πανεπιστήμια, και την απόδοση συνολικά 500 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
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και Διοικητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια.
Συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για τις δράσεις διεθνοποίησης και την προσήλωσή τους στην
εξωστρέφεια, όπως καταδείχθηκε και στην επίσκεψη των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων στη
Χώρα μας και τη δημιουργία της Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Study In Greece
για την προώθηση της εξωστρέφειας. Αναφέρθηκε επίσης, στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την εφαρμογή του νέου Νόμου. Η Σύνοδος εκφράζει την
ικανοποίησή της για την αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ και την απόδοση θέσεων,
προσδοκώντας ότι θα συνεχίσει να βαίνει αυξανόμενη για την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών των Πανεπιστημίων.
H Σύνοδος διαπιστώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου σε ότι
αφορά στις διατάξεις της επιλογής μελών των Συμβουλίων Διοίκησης και συνακόλουθα της
ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών.  Έγινε εκτενής συζήτηση, και παρουσία της κ. Υπουργού.  Η
συζήτηση ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη
σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων.
Η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ (α) να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται για την
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που
ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και (β) να δρομολογήσει
άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση
του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός προϋπολογισμός
θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε συμμόρφωση
δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.
Η Σύνοδος επίσης επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν την
Παιδαγωγική Επάρκεια και κατ’ ελάχιστον την παράταση του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας
για ένα (1) έτος ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των τελειόφοιτων
φοιτητών δεδομένου ότι οι αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Νόμο απαιτούν εκτενή
αναδιάρθρωση και επέκταση των προγραμμάτων σπουδών.
Σε ότι αφορά την εφαρμογή του νέου Νόμου υπάρχει άμεση ανάγκη για την επίλυση όλων των
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου και την έκδοση των απαραίτητων
εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Για άλλη μια φορά, επισημαίνονται τα χρόνια
προβλήματα  υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, και η
ανάγκη για εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, απαραίτητης για την υλοποίηση των φιλόδοξων
έργων και δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά
και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Νόμου. Σημαντικό είναι επίσης να δοθούν οι
απαραίτητες κατευθύνσεις και να προωθηθεί άμεσα η υποβολή νέων Οργανισμών και
Εσωτερικών Κανονισμών για τα Πανεπιστήμια της Χώρας που θα προβλέπουν σαφώς τις
απαιτούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού για να υλοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του νέου
Νόμου.
Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΠΑ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο,
ιδιαίτερα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών των
Πανεπιστημίων, απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο ίδιο πλαίσιο είναι
επιτακτική η καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων για τα Πανεπιστήμια δεδομένου ότι υλοποιείται ήδη αντίστοιχη πρόβλεψη για τα
Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας.
Επίσης τη Σύνοδο απασχόλησε έντονα το θέμα της φοιτητικής μέριμνας. Απαιτείται η αύξηση
της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. Ειδικότερα για τη
συντήρηση και ανακαίνιση κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση της συνεργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση των έργων αυτών, καθώς η

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/402504_synodos-prytaneon-problimata-stin-efarmogi-toy-neoy-nomoy-ypostelehosi-kai


https://www.alfavita.gr/

 Publication date: 15/12/2022 11:55

 Alexa ranking (Greece): 114

 link

άμεση επίλυση του ζητήματος της μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων φοιτητών άλλων ΑΕΙ
στην εστία Ζωγράφου (ΕΜΠ).
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Σύνοδος Πρυτάνεων : Κενά/ελλείψεις στο νόμο «Κεραμέως»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα πορίσματα της Συνόδου Πρυτάνεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
H  101η  Σύνοδος  Πρυτάνεων  των  Ελληνικών  Πανεπιστημίων  διεξήχθη  από  τις 11  έως  τις
14  Δεκεμβρίου  2022  στην Αθήνα  με  φυσική  παρουσία,  αλλά  και  με  δυνατότητα 
συμμετοχής  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  με  διοργανωτή  το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και 
Προεδρεύοντα  τον  Πρύτανη  Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή καθώς και με τη συμβολή του
υπολοίπων μελών του Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης  του  Ιονίου
Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Στο πλαίσιο της  Συνόδου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, επετειακή
εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας της στην οποία συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, εκπροσωπούμενη από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, τον
Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα
Ζώρα, καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθηγητές κ. Βασίλειος Διγαλάκης, κ. Χρήστος
Ταραντίλης, κ. Περικλής Μήτκας και κ. Χρήστος Ζερεφός. Η Σύνοδος υιοθέτησε επίσης τη
Χάρτα αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων την οποία επεξεργάστηκε ο ομότιμος
Καθηγητής του ΕΚΠΑ Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος.
Στην ομιλία της η  Υπουργός  αναφέρθηκε  στην πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των 31,5
εκ. Ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και ενεργειακού κόστους που δόθηκε στα
Πανεπιστήμια, και την απόδοση συνολικά 500 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και Διοικητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια. Συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για τις δράσεις
διεθνοποίησης και την προσήλωσή τους στην εξωστρέφεια, όπως καταδείχθηκε και στην
επίσκεψη των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων στη Χώρα μας και τη δημιουργία της Εταιρείας Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού Study In Greece για την προώθηση της εξωστρέφειας.
Αναφέρθηκε επίσης, στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για
την εφαρμογή του νέου Νόμου. Η Σύνοδος εκφράζει την ικανοποίησή της για την αύξηση της
χρηματοδότησης των ΑΕΙ και την απόδοση θέσεων, προσδοκώντας ότι θα συνεχίσει να βαίνει
αυξανόμενη για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Πανεπιστημίων.
Προβλήματα εφαρμογής του νέου Νόμου
H Σύνοδος διαπιστώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου σε ότι
αφορά στις διατάξεις της επιλογής μελών των Συμβουλίων Διοίκησης και συνακόλουθα της
ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών.  Έγινε εκτενής συζήτηση, και παρουσία της κ. Υπουργού.  Η
συζήτηση ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη
σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων.
Πιστώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
Η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ (α) να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται για την
εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που
ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και (β) να δρομολογήσει
άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με την απόφαση
του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός προϋπολογισμός
θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε συμμόρφωση
δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.
Παιδαγωγική Επάρκεια
Η Σύνοδος επίσης επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν την
Παιδαγωγική Επάρκεια και κατ’ ελάχιστον την παράταση του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας
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για ένα (1) έτος ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των τελειόφοιτων
φοιτητών δεδομένου ότι οι αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Νόμο απαιτούν εκτενή
αναδιάρθρωση και επέκταση των προγραμμάτων σπουδών.
Εγκύκλιοι
Σε ότι αφορά την εφαρμογή του νέου Νόμου υπάρχει άμεση ανάγκη για την επίλυση όλων των
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου και την έκδοση των απαραίτητων
εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Για άλλη μια φορά, επισημαίνονται τα χρόνια
προβλήματα  υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, και η
ανάγκη για εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, απαραίτητης για την υλοποίηση των φιλόδοξων
έργων και δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά
και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Νόμου. Σημαντικό είναι επίσης να δοθούν οι
απαραίτητες κατευθύνσεις και να προωθηθεί άμεσα η υποβολή νέων Οργανισμών και
Εσωτερικών Κανονισμών για τα Πανεπιστήμια της Χώρας που θα προβλέπουν σαφώς τις
απαιτούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού για να υλοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του νέου
Νόμου.
Υλοποίηση του ΕΠΑ
Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΠΑ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο,
ιδιαίτερα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών των
Πανεπιστημίων, απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο ίδιο πλαίσιο είναι
επιτακτική η καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών
έργων για τα Πανεπιστήμια δεδομένου ότι υλοποιείται ήδη αντίστοιχη πρόβλεψη για τα
Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας.
Φοιτητικής  μέριμνα
Επίσης τη Σύνοδο απασχόλησε έντονα το θέμα της φοιτητικής μέριμνας. Απαιτείται η αύξηση
της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. Ειδικότερα για τη
συντήρηση και ανακαίνιση κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση της συνεργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση των έργων αυτών, καθώς η
άμεση επίλυση του ζητήματος της μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων φοιτητών άλλων ΑΕΙ
στην εστία Ζωγράφου (ΕΜΠ).
Σύνοδος Πρυτάνεων
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Κατασκευάζεται φοιτητική εστία στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική
Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), η ανέγερση φοιτητικής εστίας στα Άνω Λιόσια.
Ανοίγει, διάπλατα ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπαίνει και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για
τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Πρόκειται για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της
Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής».
Στην Κυβερνητική Επιτροπή που συγκαλεί ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης Ανάπτυξης μετέχουν Υπουργοί, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσος, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες κά.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει κληθεί και ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου
Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, ο Δήμος σχεδιάζει την ανέγερση νέου
διοικητικού κέντρου.
«Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς
συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που, όπως όλα δείχνουν, θα
επιβραβευτεί, από την Κυβέρνηση, με την έγκριση ενός έργου που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία
του Δήμου Φυλής. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του και τους
διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.
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Δήμος Φυλής: Εγκρίθηκε η κατασκευή φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η απόφαση για την φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Τι ανακοίνωσε ο
Δήμος Φυλής.
Θα ξεκινήσει η κατασκευή φοιτητικής εστίας για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως
ανακοίνωσε ο δήμος Φυλής.
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
εγκρίθηκε η σχετική αίτηση.
Αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω ΣΔΙΤ.
{https://www.facebook.com/photo/?fbid=534437358728216&set=a.296725092499445}
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Δήμος Φυλής: Εγκρίθηκε η κατασκευή φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
εγκρίθηκε η σχετική αίτηση. Θα ξεκινήσει η κατασκευή φοιτητικής εστίας για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε ο δήμος Φυλής.
Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
εγκρίθηκε η σχετική αίτηση.
Αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω ΣΔΙΤ.
Περισσότερα από το thriassio.gr
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Εγκρίνεται από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίνεται από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια
Μάρκος Λεονταρίδης
Ανοίγει, διάπλατα ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπαίνει και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή,
αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Πρόκειται για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της
Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής».
Στην Κυβερνητική Επιτροπή που συγκαλεί ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης Ανάπτυξης μετέχουν Υπουργοί, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσος, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες κά.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει κληθεί και ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του
Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, ο Δήμος σχεδιάζει την
ανέγερση νέου διοικητικού κέντρου.
«Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς
συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που, όπως όλα δείχνουν, θα
επιβραβευτεί, από την Κυβέρνηση, με την έγκριση ενός έργου που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία
του Δήμου Φυλής. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του και τους
διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.
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Κατασκευάζεται φοιτητική εστία στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπαίνει και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για
τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Πρόκειται για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της
Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής».
Στην Κυβερνητική Επιτροπή που συγκαλεί ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης Ανάπτυξης μετέχουν Υπουργοί, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσος, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες κά.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει κληθεί και ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου
Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, ο Δήμος σχεδιάζει την ανέγερση νέου
διοικητικού κέντρου.
«Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς
συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που, όπως όλα δείχνουν, θα
επιβραβευτεί, από την Κυβέρνηση, με την έγκριση ενός έργου που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία
του Δήμου Φυλής. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του και τους
διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.
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Προβληματα διαπιστωνει η Συνοδος των Πρυτανεων στην εφαρμογη του νεου νομου
για τα Πανεπιστημια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το παρών στις εργασίες έδωσαν και οι Πρυτανικές Αρχές του ΔΠΘ
H 101η  Σύνοδος  Πρυτάνεων  των  Ελληνικών  Πανεπιστημίων  διεξήχθη  από  τις 11  έως  τις
14  Δεκεμβρίου  2022  στην Αθήνα  με  φυσική  παρουσία,  αλλά  και  με  δυνατότητα 
συμμετοχής  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  με  διοργανωτή  το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και 
Προεδρεύοντα  τον  Πρύτανη  Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή καθώς και με τη συμβολή του
υπολοίπων μελών του Προεδρείου στο οποίο συμμετέχουν ο Πρύτανης  του  Ιονίου
Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Το παρών στη Σύνοδο έδωσαν από πλευράς
ΔΠΘ, ο Πρύτανης κ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης καθώς οι αντιπρυτάνεις κ. Φώτης Μάρης, κ.
Μαρία Μιχαλοπούλου και κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος.
Στο πλαίσιο της  Συνόδου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, επετειακή
εκδήλωση για τα 35 χρόνια λειτουργίας της στην οποία συμμετείχε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, εκπροσωπούμενη από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, τον
Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέα
Ζώρα, καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθηγητές κ. Βασίλειος Διγαλάκης, κ. Χρήστος
Ταραντίλης, κ. Περικλής Μήτκας και κ. Χρήστος Ζερεφός. Η Σύνοδος υιοθέτησε επίσης τη
Χάρτα αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων την οποία επεξεργάστηκε ο ομότιμος
Καθηγητής του ΕΚΠΑ Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος.
Στην ομιλία της η  Υπουργός  αναφέρθηκε  στην πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των 31,5
εκ. Ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και ενεργειακού κόστους που δόθηκε στα
Πανεπιστήμια, και την απόδοση συνολικά 500 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και Διοικητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια. Συνεχάρη τα Πανεπιστήμια για τις δράσεις
διεθνοποίησης και την προσήλωσή τους στην εξωστρέφεια, όπως καταδείχθηκε και στην
επίσκεψη των Αμερικάνικων Πανεπιστημίων στη Χώρα μας και τη δημιουργία της Εταιρείας Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού Study In Greece για την προώθηση της εξωστρέφειας.
Αναφέρθηκε επίσης, στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για
την εφαρμογή του νέου Νόμου.
Κενά/ελλείψεις στον Νόμο για τα Συμβούλια Διοίκησης
Ως προς τα συμπεράσματα της Συνόδου, οι Πρυτάνεις εκφράζουν την ικανοποίησή τους για
την αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ και την απόδοση θέσεων, προσδοκώντας ότι θα
συνεχίσει να βαίνει αυξανόμενη για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των
Πανεπιστημίων.
H Σύνοδος διαπιστώνει ακόμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του νέου Νόμου
σε ό,τι αφορά στις διατάξεις της επιλογής μελών των Συμβουλίων Διοίκησης και συνακόλουθα
της ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών.  Έγινε εκτενής συζήτηση, και παρουσία της κ. Υπουργού. 
Η συζήτηση ανέδειξε αφενός συγκεκριμένα κενά/ελλείψεις στον Νόμο και αφετέρου τη
σκοπιμότητα διευθέτησης των προβλημάτων στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων.
Θέσπιση νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ
Επίσης η Σύνοδος ζητά από το ΥΠΑΙΘ αφενός να προβλέψει τις πιστώσεις που απαιτούνται
για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τα Πανεπιστήμια, που αφορούν σε αγωγές που
ασκούνται από μέλη ΔΕΠ για την καταβολή μισθολογικών διαφορών, και αφετέρου να
δρομολογήσει άμεσα τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ σε συμμόρφωση με
την απόφαση του ΣτΕ, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, διαφορετικά ο κρατικός
προϋπολογισμός θα επιβαρύνεται σε συνεχή βάση με την καταβολή μισθολογικών διαφορών
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σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων που θα εκδίδονται από εδώ και πέρα.
Παιδαγωγική Επάρκεια
Επιπλέον η Σύνοδος επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν την
Παιδαγωγική Επάρκεια και κατ’ ελάχιστον την παράταση του ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας
για ένα  έτος ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των τελειόφοιτων
φοιτητών δεδομένου ότι οι αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Νόμο απαιτούν εκτενή
αναδιάρθρωση και επέκταση των προγραμμάτων σπουδών.
Υποστελέχωση- χρηματοδότηση Πανεπιστημίων
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου Νόμου υπάρχει άμεση ανάγκη για την επίλυση όλων των
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου και την έκδοση των απαραίτητων
εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Για άλλη μια φορά, επισημαίνονται τα χρόνια
προβλήματα  υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα για διοικητικό προσωπικό, και η
ανάγκη για εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, απαραίτητης για την υλοποίηση των φιλόδοξων
έργων και δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά
και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Νόμου. Σημαντικό είναι επίσης να δοθούν οι
απαραίτητες κατευθύνσεις και να προωθηθεί άμεσα η υποβολή νέων Οργανισμών και
Εσωτερικών Κανονισμών για τα Πανεπιστήμια της Χώρας που θα προβλέπουν σαφώς τις
απαιτούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού για να υλοποιηθούν όλες οι προβλέψεις του νέου
Νόμου.
Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο, ιδιαίτερα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των κτηριακών
και εργαστηριακών υποδομών των Πανεπιστημίων, απαραίτητο στοιχείο για την περαιτέρω
ανάπτυξή τους. Στο ίδιο πλαίσιο είναι επιτακτική η καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων για τα Πανεπιστήμια δεδομένου ότι υλοποιείται
ήδη αντίστοιχη πρόβλεψη για τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας.
Φοιτητική μέριμνα
Επίσης τη Σύνοδο απασχόλησε έντονα το θέμα της φοιτητικής μέριμνας. Απαιτείται η αύξηση
της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών. Ειδικότερα για τη
συντήρηση και ανακαίνιση κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση της συνεργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση έργων.
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

https://www.paratiritis-news.gr/duth-corner/provlimata-diapistonei-i-synodos-ton-prytaneon-stin-efarmogi-tou-neou-nomou-gia-ta-panepistimia/


http://4press.gr/

 Publication date: 17/12/2022 07:20

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://4press.gr/?p=101753

Πανεπιστήμια: Oι πρυτάνεις ζητούν καθηγητές και χρήματα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων που θα ξεκινήσει σήμερα αποτελεί την τελευταία πριν
από την έναρξη του προεκλογικού αγώνα για το κυρίως πιάτο των πρυτανικών εκλογών σε
μεγάλα ΑΕΙ της χώρας μέσα στο 2023. Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το
ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών. Οι εκλογές στα ιδρύματα αυτά πρέπει να προκηρυχθούν έως το τέλος
Φεβρουαρίου 2023 και έχουν αρχίσει οι διεργασίες υποψηφίων για τα συμβούλια σε
εμβληματικά ΑΕΙ της χώρας. Μάλιστα, πανεπιστημιακοί που έχουν πρόθεση να θέσουν
υποψηφιότητα για τη θέση του πρύτανη ήδη έχουν αρχίσει άτυπα τον προεκλογικό αγώνα τους
με αύξηση των δημόσιων εμφανίσεών τους στο ίδρυμά τους. Μάλιστα, ορισμένοι επιδιώκουν
να εμφανίζονται πως έχουν εξασφαλίσει κομματικό χρίσμα! Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι πρόσφατα ένα εκ των μεγάλων κομμάτων έκοψε τα… φτερά μιας τέτοιας περίπτωσης.
Ειδικότερα, οι εργασίες της Συνόδου Πρυτάνεων ξεκίνησαν στην Αθήνα –καθώς οικοδεσπότης
είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής– με τις συνεδριάσεις των αντιπρυτάνεων των ιδρυμάτων
και σήμερα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση των πρυτάνεων. Οι αντιπρυτάνεις αποτύπωσαν
θέματα που πρέπει να διευκρινισθούν από το υπουργείο Παιδείας, όπως η προκήρυξη των
βιομηχανικών διδακτορικών, ο εσωτερικός έλεγχος των ΕΛΚΕ, η διαδικασία απορρόφησης
κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αύριο, στην τελευταία ημέρα της συνόδου, αναμένεται
να παρευρεθεί η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Η εικόνα που μεταδίδουν πρυτάνεις
που μίλησαν χθες στην «Κ» είναι ότι δεν θα υπάρξουν αιχμές προς την ηγεσία του υπουργείου,
αφού προ ημερών ανακοινώθηκε έκτακτη επιχορήγηση προς τα ιδρύματα, καθώς και νέες
θέσεις πανεπιστημιακών. Συγκεκριμένα δόθηκαν συνολικά 400 νέες θέσεις καθηγητών και
έκτακτη επιχορήγηση 31,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος. Οι πρυτάνεις, βέβαια, αναμένεται να ζητήσουν επιπλέον θέσεις
διδασκόντων και αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού
κόστους που οφείλεται στην ενεργειακή κρίση. Αλλωστε, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,
στόχος της επιχορήγησης είναι κυρίως η συνδρομή στην κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού
κόστους των ιδρυμάτων, καθώς και άλλων λειτουργικών δαπανών.
Από την άλλη, οι πρυτάνεις θα ζητήσουν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα τυχόν
ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία για τα εξωτερικά μέλη στο συμβούλιο ιδρύματος ενός ΑΕΙ.
Σχετικό ζήτημα ανέκυψε στις πρυτανικές εκλογές σε τρία ΑΕΙ, στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας,
Αιγαίου και Θεσσαλίας, στην ψηφοφορία των έξι εσωτερικών μελών του συμβουλίου για την
εκλογή των πέντε εξωτερικών μελών του. Σε αυτά τα ιδρύματα η διαδικασία έχει «παγώσει» και
ζητούνται οδηγίες από το υπουργείο. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του
υπουργείου δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση επί του θέματος και ζητάει
από τα ίδια τα ιδρύματα να το λύσουν εσωτερικά.
Η επόμενη Σύνοδος Πρυτάνεων έχει προγραμματισθεί για τις αρχές Απριλίου στην Κέρκυρα
–καθώς οικοδεσπότης θα είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο–, δηλαδή λίγο πριν από το Πάσχα.
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Εγκρίνεται από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
τον περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπαίνει και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή,
αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Πρόκειται για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αίτησης
υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση,
Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και
Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού με
ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής».
Στην Κυβερνητική Επιτροπή που συγκαλεί ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης Ανάπτυξης μετέχουν Υπουργοί, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσος, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες κά.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει κληθεί και ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία
του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, ο Δήμος σχεδιάζει την
ανέγερση νέου διοικητικού κέντρου.
«Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς
συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που, όπως όλα δείχνουν, θα
επιβραβευτεί, από την Κυβέρνηση, με την έγκριση ενός έργου που θα αλλάξει τη
φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του και
τους διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την
ολοκλήρωσή του», δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.
ΛΕΖΑΝΤΑ: Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Παναγιώτης Καλδής με
καθηγητές και στελέχη των δύο Οργανισμών, στις 7 Μαΐου 2021, λίγο πριν την αυτοψία στο
χώρο όπου θα κατασκευαστεί η Φοιτητική Εστία
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Κατασκευάζεται φοιτητική εστία στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπαίνει και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για
τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Πρόκειται για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της
Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Φυλής».
Στην Κυβερνητική Επιτροπή που συγκαλεί ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης Ανάπτυξης μετέχουν Υπουργοί, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Χρήστος – Γεώργιος Σκέρτσος, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Περιφερειάρχες κά.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στην οποία έχει κληθεί και ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου
Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, ο Δήμος σχεδιάζει την ανέγερση νέου
διοικητικού κέντρου.
«Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς
συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που, όπως όλα δείχνουν, θα
επιβραβευτεί, από την Κυβέρνηση, με την έγκριση ενός έργου που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία
του Δήμου Φυλής. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του και τους
διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Φυλής.
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Θα κατασκευαστούν 1100 φοιτητικές εστίες για το ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θα κατασκευαστούν 1100 φοιτητικές εστίες για τους φοιτητές του ΠΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Εγκρίθηκε η κατασκευή 1.100 φοιτητικών εστιών στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Προστίθενται σε άλλες 7.050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη
έχουν δρομολογηθεί.
Την έγκριση του νέου έργου Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για την κατασκευή
1.100 φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε η υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. 
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.
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως το εν λόγω έργο προστίθενται
σε άλλες 7.050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
«Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους», ανέφερε στην ανάρτησή της η
υπουργός. 
Μόλις εγκρίναμε νέο έργο ΣΔΙΤ για κατασκευή 1100 νέων φοιτητικών εστιών για το Πανεπ.
Δυτικής Αττικής. Προστίθενται σε άλλες 7050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν
δρομολογηθεί. Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους.
Μόλις εγκρίναμε νέο έργο ΣΔΙΤ για κατασκευή 1100 νέων φοιτητικών εστιών για το Πανεπ.
Δυτικής Αττικής. Προστίθενται σε άλλες 7050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν
δρομολογηθεί. Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους.@AdonisGeorgiadi
@cstaikouras @npapathanasis
— Niki Kerameus (@nkerameus) December 20, 2022
Μόλις εγκρίναμε νέο έργο ΣΔΙΤ για κατασκευή 1100 νέων φοιτητικών εστιών για το Πανεπ.
Δυτικής Αττικής. Προστίθενται σε άλλες 7050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν
δρομολογηθεί. Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους.@AdonisGeorgiadi
@cstaikouras @npapathanasis
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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«Πράσινο φως» για την κατασκευή φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, για τα έργα που εκτελούνται μέσω ΣΔΙΤ, άναψε το
«πράσινο φως» για την υποδομή στον Δήμο Φυλής
Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανέγερση της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Φυλής, σήμερα, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε από την
Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το σχετικό έργο.
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α’ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Σύμφωνα με τον Δήμο Φυλής, πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29,7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος έως 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης στέγης
1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής, που θα σχηματισθεί μεταξύ
της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος συγκέντρωσης,
δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν το μικροκλίμα και
θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για ένα έργο πνοής για
τον Δήμο Φυλής. Την υποστήριξή της εξέφρασε και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,
τονίζοντας ότι θα επιλύσει υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε από την πλευρά του
ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση φοιτητικής εστίας αποτελεί οραματικό
έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των δήμων
που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου
Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο. Η έγκριση αυτού του μεγάλου  έργου αποτελεί το
επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που
επιβραβεύτηκαν από την κυβέρνηση. Ευχαριστώ τον πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και
όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε
να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε χαρακτηριστικά.
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Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης.
Σήμερα Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή,
αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την ολόθερμη
υποστήριξή της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει
υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα
δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο. Η έγκριση αυτού του μεγάλου έργου αποτελεί το
επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που
επιβραβεύτηκαν από την Κυβέρνηση. Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή
και όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι θα
εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Φοιτητικές Εστίες Δήμος Φυλής

https://www.esos.gr/arthra/81132/egkrithike-apo-tin-kyvernisi-ergo-tis-anegersis-foititikis-estias-sta-ano-liosia
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Εγκρίθηκε η κατασκευή 1.100 φοιτητικών εστιών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η κατασκευή 1.100 φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής -
Προστίθενται σε άλλες 7.050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν δρομολογηθεί
Την έγκριση του νέου έργου Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, για την κατασκευή
1.100 φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε η υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως το εν λόγω έργο προστίθενται
σε άλλες 7.050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
«Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους», ανέφερε στην ανάρτησή της η
υπουργός. 
Αναλυτικά
Μόλις εγκρίναμε νέο έργο ΣΔΙΤ για κατασκευή 1100 νέων φοιτητικών εστιών για το Πανεπ.
Δυτικής Αττικής. Προστίθενται σε άλλες 7050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν
δρομολογηθεί. Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους.
Μόλις εγκρίναμε νέο έργο ΣΔΙΤ για κατασκευή 1100 νέων φοιτητικών εστιών για το Πανεπ.
Δυτικής Αττικής. Προστίθενται σε άλλες 7050 νέες φοιτητικές εστίες που ήδη έχουν
δρομολογηθεί. Στηρίζουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους.@AdonisGeorgiadi
@cstaikouras @npapathanasis
— Niki Kerameus (@nkerameus) December 20, 2022
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Ημερίδα – ΠΑΔΑ: Ο ελαιοτουρισμός ως συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης του
ελαιοκομικού τομέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σπυριδούλα Κακλατζή
Επιστημονική ημερίδα για τον ελαιοτουρισμό από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ»
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
έλαβε χώρα μια ιδιαίτερη ημερίδα με τίτλο: «Ο ελαιοτουρισμός ως συστατικό της βιώσιμης
ανάπτυξης του ελαιοκομικού τομέα».
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε  από την Λέσχη «ΦΙΛΑΙΟΣ» και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, στο πλαίσιο ανάπτυξης των γενικότερων συνεργειών του τμήματος Διοίκησης
Τουρισμού και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με φορείς και οργανισμούς του
τουρισμού και στελέχη της τουριστικής αγοράς.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτης Καλδής
και ο πρόεδρος της «ΦΙΛΑΙΟΣ» κ. Γρηγόρης Αντωνιάδης, ενώ τον συντονισμό της ημερίδας
ανέλαβε ο αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κ. Πέτρος
Καλαντώνης.
Εισηγήσεις πραγματοποίησαν ο κ. Κων/νος Μαρινάκος, επικ. καθηγητής του τμήματος 
Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑΔΑ και πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου με
θέμα «Αναπτύσσοντας μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού και ελαιοκομίας»  
και ο κ. Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
ΠΑΔΑ με θέμα, «Πολιτισμικοί εργάτες γης, μια προσέγγιση του ελαιοτουρισμού».
Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Οικονόμου,
εκτελεστικός διευθυντής & μέλος ΔΣ ΦΙΛΑΙΟ, ο κ. Γιάννης Καρβέλας, Pro Oil Expert,
Πιστοποιημένος γευσιγνώστης ελαιολάδου, διευθυντής της εταιρίας Paratus Europe, o κ.
Γιάννης Σάρρος, δημοσιογράφος, ο κ. Αργύρης Αργυρόπουλος, γεν. γραμματέας δήμου Φυλής
και ο κ. Κων/νος Μαρινάκος, επικ. καθηγητής ΠΑΔΑ ενώ ακολούθησε ένας εξαιρετικός
διάλογος μέσω ερωτήσεων από το κοινό που συμμετείχε.
Στα πλαίσια της ημερίδας εξετάστηκαν διεξοδικά οι παράγοντες ανάπτυξης και η προώθηση
του ελαιολάδου και του ελαιοτουρισμού. Στα βασικά συμπεράσματα της ημερίδας
επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης του
ελαιοτουρισμού που να δίνει έμφαση στον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ανάπτυξη
μιας καλής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών εταιριών  που να  λειτουργούν σε
«συγκεκριμένα τοπικά πλαίσια με την υποστήριξη τοπικών δημόσιων παραγόντων», στη
δημιουργία καλών συνεργασιών και ενός αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ δημόσιων
φορέων για την ενεργοποίηση δράσεων και την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης.
Τέλος μείζονος σημασίας κρίνεται η δημιουργία ενός μικτού σχήματος (cluster) που  να
συνδυάζει όλα τα ανωτέρω: κρατικούς φορείς, εμπορικές ενώσεις (ελαιοκαλλιεργητές,
ελαιουργεία κ.λπ.), tour operators, τουριστικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικούς
οργανισμούς («Δρόμοι της Ελιάς», «ΦΙΛΑΙΟΣ»), ομάδες γευσιγνωστών κ.α.
Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, δημοσιογράφος σε καθημερινές e-εφημερίδες και
απόφοιτη του τμήματος δημοσιογράφος και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
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► ► ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέο έργο ανέγερσης φοιτητικών εστιών
ΣΕ ΕΝΑ νέο έργο ανέγερσης εστιών προχώρησαν 

το υπουργείο Παιδείας και το
υπουργείο Ανάπτυξης για 1.1 00 δωμάτια
από τα οποία θα επωφεληθούν οι φοιτητές
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Υπενθυμίζεται 

ότι η διοίκηση του Παν Δυτικής
Αττικής είχε υποβάλει πρόταση για την
ανέγερση νέων εστιών ώστε να εξυπηρετήσει 

τον υψηλό αριθμό φοιτητών που

φιλοξενεί. Ειδικότερα, κατά μέσο όρο, το

Ιδρυμα δέχεται κάθε χρόνο περίπου 5.000
φοιτητές, εκ των οποίων είναι ελάχιστο
το ποσοστό αυτών που μπορούν να εξυπηρετηθούν 

στις τρέχουσες δομές. Στην
πρόταση του πρύτανη προς τα αρμόδια
υπουργεία προβλεπόταν η δημιουργία
εστιών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του
Va περίπου του συνόλου των φοιτητών που
υποδέχεται ετησίως.

ΕΛ. 01 Κ.
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Ανοίγει πανιά για την πράσινη μετάβαση η Νίσυρος
Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό

στο περιβάλλον φιλοδοξεί
να βαδίσει η Νίσυρος αυτό το

πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί
των Δωδεκανήσων με το ηφαίστειο

και το γεωπάρκο Ο Δήμος
Νισύρου προχωράει σήμερα στη
συνυπογραφή ενός μνημονίου
συνεργασίας με το Κέντρο Κλιμα
τολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας

της Ακαδημίας Αθηνών
που εκπροσωπείται από τον γενικό

γραμματέα της Ακαδημίας
Αθηνών καθηγητή Φυσικήε της
Ατμόσφαιρας Χρήστο Ζερεφό

Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό

άκρο της Ελλάδας
με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος

από τις πιο σύγχρονες
επιστημονικές και τεχνολογικές

Ενώνουν δυνάμεις
ο Δήμος και το Κέντρο
Κλιματολονίας και Φυσικής

της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών
κατακτήσεις Γι αυτό συνεργαζόμαστε

με την Ακαδημία Αθηνών
το κορυφαίο ίδρυμα της χώρας
λέει στην Κ ο δήμαρχος Νισύρου

Χριστοφής Κορωναίος που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο

συνεργασίας Η Νίσυρος
είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ όλη τη διάρκεια
του έτους και υπό την ευεργετική
επίδραση του ανέμου δύο κλιματικοί

παράγοντες που θα μπορούσαν

συνεργατικά μαζί με άλλες
πράσινες τεχνικές ενεργειακή

εκμετάλλευση σκουπιδιών και
γεωθερμία

χαμηλής ενθαλπίας να
καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες

του νησιού παρέχοντάς του
αυτονομία και πράσινη βιώσιμη
ανάπτυξη αναφέρεται χαρακτηριστικά

στο κοινό κείμενο Στόχος

του συμφώνου συνεργασίας
είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου

εστιάζοντας στον σεβασμό
του περιβάλλοντος και την ενεργειακή

αυτονομία με μηδενικές
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων

στην ατμόσφαιρα τονίζεται
Το Κέντρο Κλιματολογίας της

Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη
σε ζητήματα που αφορούν

την ενέργεια και το περιβάλλον
θα βοηθήσει στη συνδιοργάνω
ση συμποσίων εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων
σε σχετικά θέματα όπως και σε
άλλα που αφορούν την κλιματική

αλλαγή ζητήματα γεωλογικού και
ηφαιστειακού ενδιαφέροντος κυκλικής

οικονομίας κ.λπ
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει

ήδη στην κατεύθυνση της αειφό
ρου ανάπτυξης με προσεκτικά βήματα

έτσι ώστε να μην υπάρχουν
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον

διακηρύσσοντας την ανάγκη

διαλόγου με τους κατοίκους
Το επόμενο διάστημα σε συνεργασία

με το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊ
κά συστήματα σε δημόσια κτίρια
στο δημαρχείο στο γυμνάσιο-λϋ
κειο και τον δημοτικό ξενώνα
Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική

σύμβαση με το ΠΑΔΑ για
την εκτέλεση του έργου λέει ο
κ Κορωναίος Το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει
και σε εγκατάσταση συστήματος

καταγραφής της ενεργειακής συμπεριφοράς

των τριών φ/β συστημάτων

τα δεδομένα θα μεταφέρονται
σε επιλεγμένο σημείο του

δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα

θα προβάλλονται στην
τοπική κοινωνία

Ενα επόμενο βήμα αφορά την
αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής

ενθαλπίας χαμηλών θερμοκρασιών

σε συνεργασία με το
ΚΑΠΕ για την παραγωγή πόσιμου
νερού και την υποστήριξη των
ιαματικών λουτρών στη βόρεια
ακτή του νησιού Στη Νίσυρο δεν
έχουμε επαρκές πόσιμο νερό το
οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση

η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό

κόστος σημειώνει ο δήμαρχος
Με τη γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας

θα μπορούμε να πάρουμε νερό

μέσω θερμικής επεξεργασίας

συμπληρώνει Δεν σκεφτόμαστε
καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση

της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές

συνέπειες είναι πολύ
βαριές ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα
Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του
ηφαιστείου μάλιστα φέτος ήταν
8%-10 μεγαλύτερη από το 2019

Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες
ποσότητες νερού ο Δήμος Νισύρου

σχεδιάζει να αξιοποιήσει για
άρδευση επεξεργασμένα ύδατα
από τον βιολογικό καθαρισμό του
νησιού Ακόμη για να μειώσει το
ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε
επόμενο βήμα η τοποθέτηση φω
τοβολταϊκών και στις εγκαταστάσεις

της αφαλάτωσης καθώς και
στις δεξαμενές του δήμου έτσι
ώστε σημαντικό μέρος των ενεργειακών

αναγκών να καλύπτονται
μέσω ανανεώσιμων πηγών
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Νίσυρος: «Ανοίγει πανιά» για την πράσινη μετάβαση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο. Ο
Δήμος Νισύρου προχωράει σήμερα στη συνυπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το
Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, που
εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της
Ατμόσφαιρας, Χρήστο Ζερεφό.
Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό, δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές κατακτήσεις. «Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο
ίδρυμα της χώρας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας. «Η Νίσυρος είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υπό την ευεργετική επίδραση του ανέμου, δύο
κλιματικοί παράγοντες που θα μπορούσαν συνεργατικά μαζί με άλλες πράσινες τεχνικές
(ενεργειακή εκμετάλλευση σκουπιδιών και γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας) να καλύψουν τις
ενεργειακές ανάγκες του νησιού, παρέχοντάς του αυτονομία και πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο. «Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η
αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και την
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα»,
τονίζεται.
Το Κέντρο Κλιματολογίας της Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν
την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βοηθήσει στη συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων σε σχετικά θέματα, όπως και σε άλλα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή, ζητήματα γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας
κ.λπ.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει ήδη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης με προσεκτικά
βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, διακηρύσσοντας
την ανάγκη διαλόγου με τους κατοίκους.
«Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια: στο δημαρχείο, στο
γυμνάσιο-λύκειο και τον δημοτικό ξενώνα. Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
με το ΠΑΔΑ για την εκτέλεση του έργου», λέει ο κ. Κορωναίος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ενεργειακής
συμπεριφοράς των τριών φ/β συστημάτων, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε επιλεγμένο
σημείο του δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα θα προβάλλονται στην τοπική κοινωνία.
Ενα επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (χαμηλών
θερμοκρασιών), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την παραγωγή πόσιμου νερού και την
υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στη βόρεια ακτή του νησιού. «Στη Νίσυρο δεν έχουμε
επαρκές πόσιμο νερό, το οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση, η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημειώνει ο δήμαρχος. «Με τη γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας θα μπορούμε να πάρουμε νερό μέσω θερμικής επεξεργασίας», συμπληρώνει. «Δεν
σκεφτόμαστε καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές
συνέπειες είναι πολύ βαριές», ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του ηφαιστείου, μάλιστα φέτος ήταν 8%-10% μεγαλύτερη από το
2019.
Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ο Δήμος Νισύρου σχεδιάζει να αξιοποιήσει
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για άρδευση επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ακόμη, για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε επόμενο βήμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και
στις εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης, καθώς και στις δεξαμενές του δήμου, έτσι ώστε
σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται μέσω ανανεώσιμων πηγών.
(Καθημερινή)
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Νίσυρος: «Ανοίγει πανιά» για την πράσινη μετάβαση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο Φωτ.
αρχείου, ΜΑΡΙΚΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ.
Γιάννης Ελαφρός
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο. Ο
Δήμος Νισύρου προχωράει σήμερα στη συνυπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το
Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, που
εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της
Ατμόσφαιρας, Χρήστο Ζερεφό.
Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό, δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές κατακτήσεις. «Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο
ίδρυμα της χώρας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας. «Η Νίσυρος είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υπό την ευεργετική επίδραση του ανέμου, δύο
κλιματικοί παράγοντες που θα μπορούσαν συνεργατικά μαζί με άλλες πράσινες τεχνικές
(ενεργειακή εκμετάλλευση σκουπιδιών και γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας) να καλύψουν τις
ενεργειακές ανάγκες του νησιού, παρέχοντάς του αυτονομία και πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο. «Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η
αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και την
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα»,
τονίζεται.
Το Κέντρο Κλιματολογίας της Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν
την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βοηθήσει στη συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων σε σχετικά θέματα, όπως και σε άλλα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή, ζητήματα γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας
κ.λπ.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει ήδη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης με προσεκτικά
βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, διακηρύσσοντας
την ανάγκη διαλόγου με τους κατοίκους.
«Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια: στο δημαρχείο, στο
γυμνάσιο-λύκειο και τον δημοτικό ξενώνα. Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
με το ΠΑΔΑ για την εκτέλεση του έργου», λέει ο κ. Κορωναίος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ενεργειακής
συμπεριφοράς των τριών φ/β συστημάτων, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε επιλεγμένο
σημείο του δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα θα προβάλλονται στην τοπική κοινωνία.
Ενα επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (χαμηλών
θερμοκρασιών), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την παραγωγή πόσιμου νερού και την
υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στη βόρεια ακτή του νησιού. «Στη Νίσυρο δεν έχουμε
επαρκές πόσιμο νερό, το οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση, η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημειώνει ο δήμαρχος. «Με τη γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας θα μπορούμε να πάρουμε νερό μέσω θερμικής επεξεργασίας», συμπληρώνει. «Δεν
σκεφτόμαστε καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές

https://www.kathimerini.gr/society/562195582/nisyros-anoigei-pania-gia-tin-prasini-metavasi/


https://www.kathimerini.gr/

 Publication date: 21/12/2022 09:44

 Alexa ranking (Greece): 53

 link

συνέπειες είναι πολύ βαριές», ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του ηφαιστείου, μάλιστα φέτος ήταν 8%-10% μεγαλύτερη από το
2019.
Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ο Δήμος Νισύρου σχεδιάζει να αξιοποιήσει
για άρδευση επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ακόμη, για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε επόμενο βήμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και
στις εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης, καθώς και στις δεξαμενές του δήμου, έτσι ώστε
σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται μέσω ανανεώσιμων πηγών.
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Οριστικό: Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα
Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οριστικό: Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια, ένα
έργο το οποίο αλλάζει την φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής και δημιουργεί προοπτικές
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την υποστήριξή
της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει υπαρκτά
προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ρεπορτάζ -Πηγή: Χρήστος Ράπτης Σύνδεσμος
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Δήμος Φυλής: Ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό,
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και
διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από
την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την ολόθερμη
υποστήριξή της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει
υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα
δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο. Η έγκριση αυτού του μεγάλου έργου αποτελεί το
επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που
επιβραβεύτηκαν από την Κυβέρνηση. Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή
και όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι θα
εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Φωτό: Ο επιλαχών Βουλευτής Σταμάτης Πουλής είδε μαζί με το Δήμαρχο Φυλής την
τηλεδιάσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής, καθώς, με την ιδιότητα του Διευθύνοντος
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Συμβούλου της Αναπτυξιακής, είχε ενεργό συμμετοχή στην ωρίμανση του έργου
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Οριστικό: Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα
Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια, που βάζει τον Δήμο Φυλής στο χάρτη των Δήμων
που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια, ένα
έργο το οποίο αλλάζει την φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής και δημιουργεί προοπτικές
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την υποστήριξή
της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει υπαρκτά
προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Επιλογές
Λάρισα: Ρομά ανέβασε βίντεο στο TikTok για δολοφονίες αστυνομικών
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Με εισοδηματικά κριτήρια οι παροχές των ανέργων, πλην του επιδόματος ανεργίας
Market Pass: Ποιοι χάνουν το έκτακτο επίδομα τροφίμων
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Οριστικό: Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα
Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια, ένα
έργο το οποίο αλλάζει την φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής και δημιουργεί προοπτικές
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την υποστήριξή
της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει υπαρκτά
προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
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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Οριστικό: Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα
Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια, ένα
έργο το οποίο αλλάζει την φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής και δημιουργεί προοπτικές
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την υποστήριξή
της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει υπαρκτά
προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Περισσότερα Εδω
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Η χορωδία του ΠΑΔΑ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η χορωδία του ΠΑΔΑ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Το απόγευμα της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου η χορωδία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
συμμετείχε στα βραβεία του Διεθνούς μουσικού σωματείου Gina Bachauer 2022.
Τα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από το διεθνές
σωματείο και τον σύνδεσμο αναβάθμισης ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αθήνας.
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 πρόσκληση της χορωδίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγινε από τον Πρόεδρο του
σωματείου κ. Κωνσταντίνο Σγούρδα Καράμπελα με επιστολή στη πρυτανεία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και επίσημο προσκεκλημένο τον πρύτανη κ. Παναγιώτη Καλδή.
Η χορωδία συγκίνησε για άλλη μια φορά με τον ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας των έργων.
Ο μουσικολόγος και πρόεδρος του σωματείου Bachauer διέκρινε στη χορωδία το συναίσθημα
κατά την ερμηνεία και δήλωσε θαυμασμό για το αποτέλεσμα ενός και μόνο χρόνου δουλειάς
και δοκιμών.
Η καθηγήτρια πιάνου και διευθύντρια χορωδίας κα Σταματία Χορεψιμά διέκρινε και θαύμασε
την τονική ορθότητα του συνόλου.
Στη βραδιά παρέστησαν επίσημοι από τον χώρο των γραμμάτων και τεχνών, της πολιτικής
καθώς και εκκλησιαστικοί παράγοντες.  
Τα έργα που ακούστηκαν ήταν Σ΄αγαπώ (Αχ περιστέρι μου) Σταύρου Κουγιουμτζή, Οδός
ονείρων(κάθε κήπος) Μάνου Χατζιδάκι καθώς και Κάλαντα Χριστουγέννων. Έπαιξαν οι
μουσικοί Στέργιος Μπαλαμώτης – βιολί, Ανθή Κυρίτση – πιάνο και Κων/νος Παπαδάκης –
κιθάρα.
Τη διεύθυνση και εναρμόνιση της χορωδίας είχε ο Αλέξανδρος Σιουπούλης. Τέλος ακούστηκαν
οι χορωδοί: Αγγελοπούλου Κυβέλη, Αδαμόπουλος Ευάγγελος, Ακύλα Νικολέττα, Βάρκα
Μαρίλια, Βεντούρη Αντωνία, Βιτζηλαίος Νικόλαος, Βρισιμτζής Αλέξανδρος, Γιάννου Μαριάννα,
Γουρνή Ιωάννα, Δούκα Μαρία, Δριτσάκου Βασιλική, Ζέρβου Χριστίνα, Ιωαννίδη Ζωή, Κοτρίδη
Κορίνα, Κορομηλά Λίνα, Κρητικός Στέφανος, Λάμπρου Βασιλική, Λεοντζάκου Σταυριάννα,
Μανιαδάκη Κατερίνα, Μαλούνη Σοφία, Μερκούρη Ηλιάνα, Μουσώνη Παναγιώτα, Παναγή
Ανδρούλα, Τσόγκα Αρετή, Χατζή Μαρία, Χλέχελ Ευανθία.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια. Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό,
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και
διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από
την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω
τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232)
του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και Χώρων Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης
Εταιρείας του Δήμου Φυλής.
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την ολόθερμη
υποστήριξή της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει
υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ. Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής
εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί
οραματικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη
των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του
Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο.
Η έγκριση αυτού του μεγάλου έργου αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμένων
ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που επιβραβεύτηκαν από την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά
μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε χαρακτηριστικά.
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Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην
 έγκριση της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την ολόθερμη
υποστήριξή της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει
υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα
δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο. Η έγκριση αυτού του μεγάλου  έργου αποτελεί το
επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που
επιβραβεύτηκαν  από την Κυβέρνηση. Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή
και όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι θα
εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε
χαρακτηριστικά.
TagsανέγερσηΆνω ΛόσιαΔήμος ΦυλήςΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
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Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης.
Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια
για τα έργα που εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την ολόθερμη
υποστήριξή της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει
υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.
«Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του
Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό
Κέντρο.
Η έγκριση αυτού του μεγάλου έργου αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμένων
ενεργειών του Δήμου Φυλής και του ΠΑΔΑ, που επιβραβεύτηκαν από την Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά
μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε χαρακτηριστικά.
The post Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω
Λιόσια appeared first on aftodioikisinews.gr.
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Εγκρίθηκε το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την ολόθερμη
υποστήριξή της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει
υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ.
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Νίσυρος: «Ανοίγει πανιά» για την πράσινη μετάβαση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει σήμερα στη συνυπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το
Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, που
εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της
Ατμόσφαιρας, Χρήστο Ζερεφό.
Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό, δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές κατακτήσεις. «Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο
ίδρυμα της χώρας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας. «Η Νίσυρος είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υπό την ευεργετική επίδραση του ανέμου, δύο
κλιματικοί παράγοντες που θα μπορούσαν συνεργατικά μαζί με άλλες πράσινες τεχνικές
(ενεργειακή εκμετάλλευση σκουπιδιών και γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας) να καλύψουν τις
ενεργειακές ανάγκες του νησιού, παρέχοντάς του αυτονομία και πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο. «Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η
αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και την
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα»,
τονίζεται.
Το Κέντρο Κλιματολογίας της Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν
την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βοηθήσει στη συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων σε σχετικά θέματα, όπως και σε άλλα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή, ζητήματα γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας
κ.λπ.
Ενώνουν δυνάμεις ο Δήμος και το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της
Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει ήδη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης με προσεκτικά
βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, διακηρύσσοντας
την ανάγκη διαλόγου με τους κατοίκους.
«Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια: στο δημαρχείο, στο
γυμνάσιο-λύκειο και τον δημοτικό ξενώνα. Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
με το ΠΑΔΑ για την εκτέλεση του έργου», λέει ο κ. Κορωναίος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ενεργειακής
συμπεριφοράς των τριών φ/β συστημάτων, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε επιλεγμένο
σημείο του δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα θα προβάλλονται στην τοπική κοινωνία.
Ενα επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (χαμηλών
θερμοκρασιών), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την παραγωγή πόσιμου νερού και την
υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στη βόρεια ακτή του νησιού. «Στη Νίσυρο δεν έχουμε
επαρκές πόσιμο νερό, το οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση, η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημειώνει ο δήμαρχος. «Με τη γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας θα μπορούμε να πάρουμε νερό μέσω θερμικής επεξεργασίας», συμπληρώνει. «Δεν
σκεφτόμαστε καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές
συνέπειες είναι πολύ βαριές», ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του ηφαιστείου, μάλιστα φέτος ήταν 8%-10% μεγαλύτερη από το
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2019.
Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ο Δήμος Νισύρου σχεδιάζει να αξιοποιήσει
για άρδευση επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ακόμη, για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε επόμενο βήμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και
στις εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης, καθώς και στις δεξαμενές του δήμου, έτσι ώστε
σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται μέσω ανανεώσιμων πηγών.
kathimerini.gr
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Nέο έργο ΣΔΙΤ, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κ. Νίκου Παπαθανάση.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,
λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων,
όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών
εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω
Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον
προβλέπεται και η ανέγερση του νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.Το έργο
αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών καθώς το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα από τα
κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων
πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως
για την έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο
δήμο Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και
εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου
του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την
καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το
2023».Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η
ανέγερση φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική
συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.
Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η
ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής
μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για
την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε
αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».Η Υπουργός Παιδείας, κα. Νίκη Κεραμέως,
δήλωσε: «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
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εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:Τη
στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ, όσο
και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση και
το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.Τη μέριμνα
για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό εστιατόριο και
εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του ΠΑΔΑ, και το οποίο
για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.Την ολιστική προσέγγιση για
την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο μέσα από ένα πρόσφορο
θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων και δράσεων που
ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα από υποδομές
που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».Πηγή κεντρικής
φωτογραφίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Υποβάλλετε ένα άρθρο
Το όνομά σας *
Το email σας *
Το θέμα του άρθρου σας *
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Νέα επένδυση 64,2 εκατ. ευρώ σε φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
– Τι προβλέπει το έργο ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ που αφορά την Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου
Παπαθανάση. Συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.
Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, o
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ. Άκης
Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Η σημασία του έργου
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική

https://www.newsit.gr/oikonomia/nea-ependysi-64-2-ekat-eyro-se-foititikes-esties-tou-panepistimiou-dytikis-attikis-ti-provlepei-to-ergo-sdit/3668050/


https://www.newsit.gr/

 Publication date: 22/12/2022 13:27

 Alexa ranking (Greece): 17

 link

εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Νίσυρος: «Ανοίγει πανιά» για την πράσινη μετάβαση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο. Ο
Δήμος Νισύρου προχωράει σήμερα στη συνυπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το
Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, που
εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της
Ατμόσφαιρας, Χρήστο Ζερεφό.
Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό, δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές κατακτήσεις. «Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο
ίδρυμα της χώρας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας. «Η Νίσυρος είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υπό την ευεργετική επίδραση του ανέμου, δύο
κλιματικοί παράγοντες που θα μπορούσαν συνεργατικά μαζί με άλλες πράσινες τεχνικές
(ενεργειακή εκμετάλλευση σκουπιδιών και γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας) να καλύψουν τις
ενεργειακές ανάγκες του νησιού, παρέχοντάς του αυτονομία και πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο. «Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η
αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και την
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα»,
τονίζεται.
Το Κέντρο Κλιματολογίας της Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν
την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βοηθήσει στη συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων σε σχετικά θέματα, όπως και σε άλλα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή, ζητήματα γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας
κ.λπ.
Ενώνουν δυνάμεις ο Δήμος και το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της
Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει ήδη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης με προσεκτικά
βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, διακηρύσσοντας
την ανάγκη διαλόγου με τους κατοίκους.
«Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια: στο δημαρχείο, στο
γυμνάσιο-λύκειο και τον δημοτικό ξενώνα. Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
με το ΠΑΔΑ για την εκτέλεση του έργου», λέει ο κ. Κορωναίος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ενεργειακής
συμπεριφοράς των τριών φ/β συστημάτων, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε επιλεγμένο
σημείο του δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα θα προβάλλονται στην τοπική κοινωνία.
Ενα επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (χαμηλών
θερμοκρασιών), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την παραγωγή πόσιμου νερού και την
υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στη βόρεια ακτή του νησιού. «Στη Νίσυρο δεν έχουμε
επαρκές πόσιμο νερό, το οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση, η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημειώνει ο δήμαρχος. «Με τη γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας θα μπορούμε να πάρουμε νερό μέσω θερμικής επεξεργασίας», συμπληρώνει. «Δεν
σκεφτόμαστε καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές
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συνέπειες είναι πολύ βαριές», ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του ηφαιστείου, μάλιστα φέτος ήταν 8%-10% μεγαλύτερη από το
2019.
Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ο Δήμος Νισύρου σχεδιάζει να αξιοποιήσει
για άρδευση επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ακόμη, για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε επόμενο βήμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και
στις εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης, καθώς και στις δεξαμενές του δήμου, έτσι ώστε
σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται μέσω ανανεώσιμων πηγών.
Πηγή kathimerini.gr
Γιάννης Ελαφρός
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ΠΑΔΑ: Εγκρίθηκε νέο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για εστίες και αμφιθέατρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
   Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
   Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
   Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
   «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
   Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
   «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
   Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

https://finupnews.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%83%ce%b4%ce%b9%cf%84-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-642-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%b5%cf%85/


https://finupnews.gr/

 Publication date: 22/12/2022 13:27

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

   «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
   * Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
   * Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
   * Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα,
τόσο μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών
εργαλείων και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια,
όσο και μέσα από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής
εμπειρίας». 
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Αλλαγές στις φοιτητικές εστίες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
array(31) {
["_edit_lock"]=>
array(1) {
[0]=>
string(12) "1671710560:7"
}
["_edit_last"]=>
array(1) {
[0]=>
string(1) "7"
}
["_thumbnail_id"]=>
array(1) {
[0]=>
string(6) "488791"
}
["onesignal_meta_box_present"]=>
array(1) {
[0]=>
string(1) "1"
}
["onesignal_send_notification"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["onesignal_modify_title_and_content"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["onesignal_notification_custom_heading"]=>
array(1) {
[0]=>
NULL
}
["onesignal_notification_custom_content"]=>
array(1) {
[0]=>
NULL
}
["hefo_before"]=>
array(1) {
[0]=>
string(1) "0"
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}
["hefo_after"]=>
array(1) {
[0]=>
string(1) "0"
}
["_yoast_wpseo_newssitemap-exclude"]=>
array(1) {
[0]=>
string(3) "off"
}
["_yoast_wpseo_newssitemap-genre"]=>
array(1) {
[0]=>
string(6) "a:0:{}"
}
["_yoast_wpseo_content_score"]=>
array(1) {
[0]=>
string(2) "30"
}
["_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["author_name_apopsis"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["_author_name_apopsis"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_602e5ea1ff50d"
}
["protinomeno_arthro"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["_protinomeno_arthro"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_6020eb6461762"
}
["add_post_in_slide"]=>
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array(1) {
[0]=>
string(3) "yes"
}
["_add_post_in_slide"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_6020f9ae65c37"
}
["add_post_in_roi"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["_add_post_in_roi"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_60210261bb8b7"
}
["add_post_diada"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["_add_post_diada"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_60211cd0e950e"
}
["add_post_diada_next"]=>
array(1) {
[0]=>
string(0) ""
}
["_add_post_diada_next"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_60212afa891da"
}
["followipaidia"]=>
array(1) {
[0]=>
string(681) "Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr
Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !
"
}
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["_followipaidia"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_600159e389967"
}
["timeless"]=>
array(1) {
[0]=>
string(1) "0"
}
["_timeless"]=>
array(1) {
[0]=>
string(19) "field_6049d47b0fb99"
}
["_yoast_wpseo_primary_category"]=>
array(1) {
[0]=>
string(2) "60"
}
}
Όπως έγινε γνωστό, ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ
ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου
Παπαθανάση.
Ειδικότερα, στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κώστας Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού
Έργου κ. Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο
Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ». Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,
λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων,
όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
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όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Πέρασαν από την Διυπουργική οι φοιτητικές εστίες στην Φυλή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκαν από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ η κατασκευή των Φοιτητικών Εστιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Φυλή
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 64,2 εκατ. ευρώ
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών με
εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου 55.700 προπτυχιακούς, 5.500 μεταπτυχιακούς και 460
υποψήφιους διδάκτορες. 
Υπενθυμίζεται οτι μέσω συμπράξεων δρομολογούνται ήδη η δημιουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου της Κρήτης, της Θράκης, και της Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού που
υπερβαίνει τα €400 εκατ.
Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ η κατασκευή φοιτητικών
εστιών  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την
Ξάνθη  και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Βόλο & Λαμία με συνολικό κόστος επένδυσης
€105,4 εκ. €92εκ. αντίστοιχα ενώ σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται η κατασκευή φοιτητικών
εστιών του πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο με το συνολικό κόστος επένδυσης
να φτάνει τα €207 εκ.
Τα τρία αυτά έργα εξασφάλισαν χρηματοδότηση ύψους 190 εκατ. ευρώ από τον ΕΤΕπ και οι
διαγωνισμοί έχουν περάσει στο τελικό στάδιο που είναι η υποβολή των προσφορών και η
ανάδειξη του αναδόχου. 
Πρόσφατα το "Πράσινο φως" άναψε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και για την κατασκευή
φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε Φλώρινα, Καστοριά και
Πτολεμαΐδα καθώς και φοιτητικές εστίες και συνεδριακό κέντρο στην πανεπιστημιούπολη της
Κοζάνης.

https://www.ered.gr/real-estate-news/perasan-apo-thn-diypoyrgikh-oi-foithtikes-esties-sthn-fylh


https://www.businessnews.gr/

 Publication date: 22/12/2022 09:55

 Alexa ranking (Greece): 3622

 link

Νέο έργο ΣΔΙΤ 64,2 εκατ. ευρώ, για ανέγερση φοιτητικών εστιών του πανεπιστημίου
Δυτ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών αμφιθεάτρων
δυναμικότητας 160 θέσεων.
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. Στη συνεδρίαση
συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η "Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ".
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα, προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: "Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023".
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: "Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ,
φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
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φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ".
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: "Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
- Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
- Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
- Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας".
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Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: «Πράσινο φως» για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στο
Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκου Παπαθανάση. Το νέο έργο
που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».Η σύμπραξη
αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο
μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του
νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα
της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι
αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες
για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές
υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες
σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται
να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά
προβλήματα εγκατάλειψης και ανομίας.Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, o υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον
Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστης
Καβαλάκης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής.«Λίγο πριν
αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ
συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου πνοής που
αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς και στην
ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής» δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο κ.
Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε
την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και
το 2023».Με τη σειρά του ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την
εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α..
Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η
ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής
μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για
την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε
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αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της
φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος» ανε΄φερε από την
πλευρά της η κ. Κεραμέως.
Source: naftemporiki.gr
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Οριστικό: Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα
Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση το έργο της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας στα Άνω Λιόσια, ένα
έργο το οποίο αλλάζει την φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής και δημιουργεί προοπτικές
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον
περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλοποίησης. Την Τρίτη, 20
Δεκεμβρίου 2022 (16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, αρμόδια για τα έργα που
εκτελούνται με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην έγκριση
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου «Μελέτη,
Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών, Φοιτητικού
Εστιατορίου και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου
Φυλής.
Βαρβιτσιώτης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πάρει το δρόμο της διεθνοποίησης
Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του κτιρίου της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι χώροι
φιλοξενίας θα δημιουργηθούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5 μέτρων (περιλαμβανομένης
στέγης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου. Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος
συγκέντρωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν
το μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.
Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς επίσης και
υπαίθριες διαμορφώσεις που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο.
Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την υποστήριξή
της εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι θα λύσει υπαρκτά
προβλήματα του ΠΑΔΑ.
Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία του Δήμου Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων που διαθέτουν
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρκου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο.
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου», τόνισε χαρακτηριστικά.
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πηγή: skai.gr
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Νέο έργο ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες και αφιθέατρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. Στη
Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής. Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που
εγκρίθηκε είναι η "Ανέγερση και Λειτουργία...
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Νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ στο Δήμο Φυλής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση (φωτό).
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική

https://news.b2green.gr/27752/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%cf%83%ce%b4%ce%b9%cf%84-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-642-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf


https://news.b2green.gr/

 Publication date: 22/12/2022 11:09

 Alexa ranking (Greece): 1725

 link

εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
euro2day.gr
Tags ΣΔΙΤ
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Νέο έργο ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή 'Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
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που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
  Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
  Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
  Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
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Έργο ΣΔΙΤ κόστους 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έργο ΣΔΙΤ κόστους 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή
newsroom
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
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επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ στο Δήμο Φυλής για φοιτητικές εστίες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σχόλια
share on:
facebook
twitter
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
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«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την
υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα
του Euro2day.gr στο Linkedin
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».

https://www.financialreport.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%83%CE%B4%CE%B9%CF%84-%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%85%CF%82-64-2-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82/
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή 'Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
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«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας». 
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Εγκρίθηκε νέο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για εστίες και αμφιθέατρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή 'Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
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«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας». 
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Πράσινο φως για το ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών στη Δ. Αττική
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει
την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει
ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα από τα κενά στέγασης, οι εν
λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι
φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα
παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και παρακμής.
Η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
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αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας». 
moneyreview.gr
 
 
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

https://www.moneyreview.gr/business-and-finance/economy/98354/prasino-fos-gia-to-sdit-foititikon-estion-sti-d-attiki/


https://www.newmoney.gr/

 Publication date: 22/12/2022 10:20

 Alexa ranking (Greece): 177

 link

Eργο για φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνολικού κόστους €64,2
εκατ. ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και
Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω
ΣΔΙΤ»
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
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«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
 Διαβάστε ακόμη
Διπλό «λίφτινγκ» στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
Ο Μητσοτάκης… δεν παίζει τον Ερντογάν, η Brown παίρνει τα χρυσά οικόπεδα της
Βουλιαγμένης και τρεις εφοπλιστές πουλάνε μια τράπεζα 
Βασίλης Τερλέγκας: Από το ιδιωτικό νησί στο… ηλεκτρονικό σφυρί (pics)
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Στη Φυλή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκτά Εστίες και νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις ύψους 64,2 εκατ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου
κ. Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής και ο Σταμάτης Πουλής. Ο
επιλαχών Βουλευτής της ΝΔ, Σταμάτης Πουλής, που ήταν παρών στην τηλεδιάσκεψη της
Κυβερνητικής Επιτροπής μιας και είχε ενεργή συμμετοχή στο έργο αφού ως πρώην
Διευθύνοντας Σύμβουλος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Φυλής ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες για να έρθει σήμερα αυτό το θετικό για την περιοχή αποτέλεσμα.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης ακολούθησαν δηλώσεις των Υπουργών που συμμετείχαν :
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.Τη μέριμνα
για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό εστιατόριο και
εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του ΠΑΔΑ, και το οποίο
για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.Την ολιστική προσέγγιση για
την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο μέσα από ένα πρόσφορο
θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων και δράσεων που
ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα από υποδομές
που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».Με πληροφορίες
από το ypodomes.com
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Εγκρίθηκαν 64,2 εκατ. για φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το έργο ΣΔΙΤ αφορά την ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων.
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και
Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω
ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου
ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
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Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.Τη μέριμνα
για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό εστιατόριο και
εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του ΠΑΔΑ, και το οποίο
για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.Την ολιστική προσέγγιση για
την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο μέσα από ένα πρόσφορο
θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων και δράσεων που
ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα από υποδομές
που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας». 
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Γεωργιάδης: Βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα 
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Τι είπε ο Νίκος Παπαθανάσης
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου
ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
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στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Κεραμέως: Επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων
που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα από
υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική
ενημέρωση!
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, και δύο μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων.
Τα κτήρια του πανεπιστημίου είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους
ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011.
Τα κτήρια του πανεπιστημίου είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους
ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011. Πηγή Εικόνας: Google maps
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
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τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Τα κτήρια του πανεπιστημίου είναι κατασκευασμένα σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους
ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011. Τα κτήρια του πανεπιστημίου είναι κατασκευασμένα
σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους ξεκινώντας από το 1929 έως και το 2011.
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
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επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πρόκειται για νέο έργο συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή 'Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
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«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
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ΣΔΙΤ: Εγκρίθηκε νέο έργο συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η σύμπραξη αφορά στις νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων
κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Έργα ΣΔΙΤ 1,5 δισ. ευρώ μπαίνουν στην τελική ευθεία
Φοιτητικές εστίες
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα
της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι
αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες
για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές
υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες
σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται
να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά
προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και παρακμής.
Hat at construction site
Στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Ακολουθήστε τον
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον
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Νέο έργο συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η "Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ".
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: "Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023".
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: "Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ,
φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
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των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ".
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: "Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
- Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
- Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
- Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας". 
 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΔΙΤ
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
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«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας». 
Πηγή: sofokleousin.gr
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Νίσυρος: «Ανοίγει πανιά» για την πράσινη μετάβαση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο. Ο
Δήμος Νισύρου προχωράει σήμερα στη συνυπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το
Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, που
εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της
Ατμόσφαιρας, Χρήστο Ζερεφό.
Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό, δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές κατακτήσεις. «Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο
ίδρυμα της χώρας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας. «Η Νίσυρος είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υπό την ευεργετική επίδραση του ανέμου, δύο
κλιματικοί παράγοντες που θα μπορούσαν συνεργατικά μαζί με άλλες πράσινες τεχνικές
(ενεργειακή εκμετάλλευση σκουπιδιών και γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας) να καλύψουν τις
ενεργειακές ανάγκες του νησιού, παρέχοντάς του αυτονομία και πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο. «Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η
αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και την
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα»,
τονίζεται.
Το Κέντρο Κλιματολογίας της Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν
την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βοηθήσει στη συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων σε σχετικά θέματα, όπως και σε άλλα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή, ζητήματα γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας
κ.λπ.
Ενώνουν δυνάμεις ο Δήμος και το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της
Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει ήδη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης με προσεκτικά
βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, διακηρύσσοντας
την ανάγκη διαλόγου με τους κατοίκους.
«Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια: στο δημαρχείο, στο
γυμνάσιο-λύκειο και τον δημοτικό ξενώνα. Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
με το ΠΑΔΑ για την εκτέλεση του έργου», λέει ο κ. Κορωναίος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ενεργειακής
συμπεριφοράς των τριών φ/β συστημάτων, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε επιλεγμένο
σημείο του δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα θα προβάλλονται στην τοπική κοινωνία.
Ενα επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (χαμηλών
θερμοκρασιών), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την παραγωγή πόσιμου νερού και την
υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στη βόρεια ακτή του νησιού. «Στη Νίσυρο δεν έχουμε
επαρκές πόσιμο νερό, το οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση, η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημειώνει ο δήμαρχος. «Με τη γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας θα μπορούμε να πάρουμε νερό μέσω θερμικής επεξεργασίας», συμπληρώνει. «Δεν
σκεφτόμαστε καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές
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συνέπειες είναι πολύ βαριές», ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του ηφαιστείου, μάλιστα φέτος ήταν 8%-10% μεγαλύτερη από το
2019.
Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ο Δήμος Νισύρου σχεδιάζει να αξιοποιήσει
για άρδευση επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ακόμη, για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε επόμενο βήμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και
στις εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης, καθώς και στις δεξαμενές του δήμου, έτσι ώστε
σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται μέσω ανανεώσιμων πηγών.
Πηγή kathimerini.gr
Γιάννης Ελαφρός
H Νίσυρος ανάμεσα στα επτά «εξωγήινα» τοπία στην Ελλάδα
Νίσυρος-Εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού
Αναβάθμιση του Δημοτικού γηπέδου Νισύρου
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Νίσυρος: «Ανοίγει πανιά» για την πράσινη μετάβαση
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΩΣ: Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος,
αυτό το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο
Τον δρόμο της ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον φιλοδοξεί να βαδίσει η Νίσυρος, αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, με το ηφαίστειο και το γεωπάρκο. Ο
Δήμος Νισύρου προχωράει σήμερα στη συνυπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το
Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, που
εκπροσωπείται από τον γενικό γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της
Ατμόσφαιρας, Χρήστο Ζερεφό.
Αν και μικρός δήμος στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας, με περιορισμένο αντικειμενικά
δυναμικό, δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και
τεχνολογικές κατακτήσεις. «Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο
ίδρυμα της χώρας», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος, που
συνυπογράφει σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας. «Η Νίσυρος είναι ευνοημένη από τη μεγάλη
ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υπό την ευεργετική επίδραση του ανέμου, δύο
κλιματικοί παράγοντες που θα μπορούσαν συνεργατικά μαζί με άλλες πράσινες τεχνικές
(ενεργειακή εκμετάλλευση σκουπιδιών και γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας) να καλύψουν τις
ενεργειακές ανάγκες του νησιού, παρέχοντάς του αυτονομία και πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κοινό κείμενο. «Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η
αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και την
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα»,
τονίζεται.
Το Κέντρο Κλιματολογίας της Ακαδημίας θα παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν
την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βοηθήσει στη συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και προγραμμάτων σε σχετικά θέματα, όπως και σε άλλα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή, ζητήματα γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας
κ.λπ.
Ενώνουν δυνάμεις ο Δήμος και το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της
Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Δήμος Νισύρου προχωράει ήδη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης με προσεκτικά
βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, διακηρύσσοντας
την ανάγκη διαλόγου με τους κατοίκους.
«Το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα εγκατασταθούν
τρία μικρά πρότυπα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια: στο δημαρχείο, στο
γυμνάσιο-λύκειο και τον δημοτικό ξενώνα. Ηδη χθες υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
με το ΠΑΔΑ για την εκτέλεση του έργου», λέει ο κ. Κορωναίος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση συστήματος καταγραφής της ενεργειακής
συμπεριφοράς των τριών φ/β συστημάτων, τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε επιλεγμένο
σημείο του δήμου και τα ενεργειακά αποτελέσματα θα προβάλλονται στην τοπική κοινωνία.
Ενα επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (χαμηλών
θερμοκρασιών), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, για την παραγωγή πόσιμου νερού και την
υποστήριξη των ιαματικών λουτρών στη βόρεια ακτή του νησιού. «Στη Νίσυρο δεν έχουμε
επαρκές πόσιμο νερό, το οποίο λαμβάνουμε από την αφαλάτωση, η οποία όμως έχει υψηλό
οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος», σημειώνει ο δήμαρχος. «Με τη γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας θα μπορούμε να πάρουμε νερό μέσω θερμικής επεξεργασίας», συμπληρώνει. «Δεν
σκεφτόμαστε καθόλου την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας γιατί οι περιβαλλοντικές
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συνέπειες είναι πολύ βαριές», ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα. Ας σημειωθεί πως είναι μεγάλη η
επισκεψιμότητα του χώρου του ηφαιστείου, μάλιστα φέτος ήταν 8%-10% μεγαλύτερη από το
2019.
Για να ενισχύσει τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, ο Δήμος Νισύρου σχεδιάζει να αξιοποιήσει
για άρδευση επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού. Ακόμη, για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος σχεδιάζεται σε επόμενο βήμα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και
στις εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης, καθώς και στις δεξαμενές του δήμου, έτσι ώστε
σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται μέσω ανανεώσιμων πηγών.
Πηγή kathimerini.gr
Γιάννης Ελαφρός
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Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η “Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ”.
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: “Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023”.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: “Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ,
φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
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των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. “.
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: “Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
– Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
– Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
– Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας”. 
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Νέο έργο ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NewsRoom 22 Δεκεμβρίου 2022 11:27
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
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εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Διαβάστε επίσης:
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Έργο ΣΔΙΤ 64 εκατ. ευρώ για φοιτητικές εστίες - πολιτιστικό κέντρο στη Δ. Αττική
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ.
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Συντακτική Ομάδα
Πρόκειται για νέο έργο συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
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οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TagsΑττικήςγιαΔυτικήςΕγκρίθηκεεκατέργοευρώνέοΠανεπιστήμιοΣΔΙΤτούψους
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Συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης ο ελαιοτουρισμός
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με σημείο αναφοράς την ελαιοκομία, η λέσχη φίλων ελαιολάδου και ελιάς ΦΙΛΑΙΟΣ, σε
συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
συνδιοργάνωσαν πρόσφατα εκδήλωση με θέμα «Ο ελαιοτουρισμός ως συστατικό της βιώσιμης
ανάπτυξης του ελαιοκομικού τομέα».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου με ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις, μέσα από τις οποίες εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για τις υπηρεσίες που
μπορούν να αναπτυχθούν στον ελαιοκομικό τομέα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί
φοιτητές διάφορων σχολών, που έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της διατροφής και του
τουρισμού.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρύτανης του ΠΑΔΑ και καθηγητής, Παναγιώτης Καλδής. Αναφέρθηκε
στην αναγκαιότητα της θεωρητικής γνώσης της ελαιοκομίας και πώς αυτή θα επηρεάσει τη
μελλοντική σχέση των φοιτητών με την ελιά. Παρουσίασε συνοπτικά και το Πάρκο Ελιάς των 8
στρεμμάτων που δημιουργείται στην περιοχή του αρχαίου Ελαιώνα, με τη συνεργασία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενώ ανέλυσε και τον ρόλο της ελιάς στην Ελλάδα.
«Η ελιά και το ελαιόλαδο είναι προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και πρέπει να συνδεθούν με
τον τουρισμό, ώστε να προκύψουν σημαντικά οφέλη για τους εμπλεκόμενους», πρόσθεσε.
Παρουσίασε την αρνητική εικόνα για το ατυποποίητο ελαιόλαδο, λέγοντας ότι «ξεπερνά το 60%
με 65% και αυτό δεν τιμά κανέναν από εμάς, με αποτέλεσμα να μας πληγώνει και να μη μας
κάνει υπερήφανους».
Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον ρόλο του ΠΑΔΑ, αλλά και των ειδικοτήτων που έχουν άμεση
σχέση με την ελιά και το ελαιόλαδο και είπε ότι μπορεί, μέσα από τις συνέργειες που μπορούν
να προκύψουν, να ωφεληθεί σημαντικά η ανάπτυξη του κλάδου της ελαιοκομίας.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γρηγόρης Αντωνιάδης, πρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ, ο οποίος
παρουσίασε τη δράση της Λέσχης μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες, με σημείο αναφοράς
την ελιά και το ελαιόλαδο στη χώρα μας. Μίλησε για τον σημαντικό ρόλο του ελαιοτουρισμού,
που μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα μέσα από μία δυναμική εξωστρέφειας με
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
«Ο ελαιοτουρισμός ενισχύει πολλές δράσεις. Σε συνδυασμό με το κρασί, η ελιά και το
ελαιόλαδο μπορούν να δώσουν έναν ξεχωριστό τόνο και να αναδείξουν τα προϊόντα σε
περισσότερες και δυναμικές αγορές».
Δρόμοι της ελιάς μέσα από σύγχρονα Cluster
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τον κύριο κορμό των εισηγήσεων όπου παρουσιάστηκαν
ενδιαφέρουσες ομιλίες. Το άνοιγμα έκανε ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, επίκουρος καθηγητής
του ΠΑΔΑ και πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, ο οποίος αναφέρθηκε
σε μία διαλεκτική σχέση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού και ελαιοκομίας.
Ο πρωταρχικός σκοπός του Οργανισμού, όπως είπε, είναι «η ενίσχυση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, αλλά και η προστασία και η διατήρηση των τοποθεσιών». Κλείνοντας,
υποστήριξε τον σχηματισμό ενός Cluster για τη δημιουργία των Δρόμων της Ελιάς, ώστε να
είναι περισσότερο αποτελεσματικοί οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γιώργος Ζακυνθινός καθηγητής ΠΑΔΑ και αντιπρόεδρος της
Λέσχης ΦΙΛΑΙΟΣ. Ο τουρισμός είπε θα μπορούσε να είναι ένα βιώσιμο συστατικό στον
ελαιοκομικό τομέα και πηγή εισοδημάτων.
Ο ελαιοτουρισμός δεν εξαντλείται στα θεματικά πάρκα, την ελαιογαστρονομία, τα μουσεία και
άλλες συναφείς δράσεις, αλλά σημαίνει επίσης συμμετοχή και εμπειρία στη λειτουργία μιας
επιχείρησης από το χωράφι στο ράφι.
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«Πρώτη διαδρομή συγκομιδή, αυτό θα μπορούσε να συγκεραστεί με την έλλειψη εργατικών
χεριών, που έχει τινάξει στα ύψη το κόστος ελαιοσυγκομιδής. Τα υψηλά μεροκάματα, οι
ανασφάλιστοι μετανάστες που ζουν σε άθλιες συνθήκες και παραπήγματα, τα ακριβά καύσιμα
και ο εξοπλισμός συνθέτουν μία εικόνα ελαιοπαραγωγής χωρίς περιβαλλοντικό κοινωνικό και
οικονομικό θετικό πρόσημο».
Δράσεις αγροτουρισμού μέσα από τη στρογγυλή τράπεζα
Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην
οποία συμμετείχε ο Γιώργος Οικονόμου, εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της ΦΙΛΑΙΟΣ. Ο κ. Οικονόμου έκανε αναφορά στην έννοια του αγροτουρισμού,
λέγοντας ότι «μπορεί να εξελιχθεί σε διάφορες δραστηριότητες και συνεργασίες ώστε να είναι
περισσότερο αποτελεσματικές».
Παρεμβάσεις έγιναν από τον Θεόδωρο Σδρούλια, δημοσιογράφο, που παρουσίασε δράσεις
αγροτουρισμού από διάφορες περιοχές της Ιταλίας, συγκρίνοντας παράλληλα και τις
δυνατότητες που έχει ο αγροτικός τομέας της χώρας. Τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
συντόνισε ο γράφων, ενώ η εκδήλωση έκλεισε μέσα από έναν γόνιμο διάλογο με διάφορες
προτάσεις από τους συμμετέχοντες.
Συμπεράσματα-προτάσεις
Συγκεράζοντας την έλλειψη των εργατικών χεριών με τον ελαιοτουρισμό, δόθηκε μία άλλη
προσέγγιση πολιτισμικού χαρακτήρα για την ελαιοσυγκομιδή. Αντλώντας «πολιτισμικούς
εργάτες» από τη δεξαμενή των μακροχρόνιων ανέργων, καθώς και των νέων ανέργων, δίνεται
το κίνητρο της εκπαίδευσης, της αντιμισθίας και της αποζημίωσης με vouchers και
προϊόντα-αγαθά της συγκομιδής.
Μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο, θα ήταν δυνατό να αντληθούν πόροι, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα ταμείο συνεισφοράς, από την κοινωνική αιρεσιμότητα εργατών γης, ως
εργαλείο χρηματοδότησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση με την τοπική επιχειρηματικότητα και τους
αγροτικούς συνεταιρισμούς θα μπορούσε να υποστηρίξει το εγχείρημα, δημιουργώντας
συνθήκες καλής διαβίωσης και φιλοξενίας των πολιτισμικών εργατών.
Τέλος, από τον κ. Ζακυνθινό ειπώθηκε ότι ο ελαιοτουρισμός ως υπηρεσία πρέπει να
εξυπηρετηθεί από εξειδικευμένα στελέχη. Έτσι, έδωσε την ιδέα ενός μεταπτυχιακού
προγράμματος με τίτλο «Τροφο-τουρισμός και Τροφο-πολιτισμός: Επιστήμη και Επικοινωνία».
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Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η "Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ".
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: "Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023".
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: "Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ,
φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
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των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ".
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: "Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
- Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
- Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
- Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας". 
 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΔΙΤ
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
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αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του ΚυριάκουΜητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως,δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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«Πράσινο φως» για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκου Παπαθανάση. Το νέο έργο
που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο
μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του
νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης και ανομίας.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
o υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός Γραμματέας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο
Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Παναγιώτης Καλδής.
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής» δήλωσε μετά τη
συνεδρίαση ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις
μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα.
Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Με τη σειρά του ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση
ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την
εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α..
Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η
ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής
μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για
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την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε
αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος» ανε΄φερε από την πλευρά της η κ. Κεραμέως.
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Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: «Πράσινο φως» για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στο
Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στα 64,2 εκατ. το ύψος της επένδυσης - Προβλέπεται επίσης η ανέγερση δύο μικρών
αμφιθεάτρων και νέου Πολιτιστικού Κέντρου στον Δήμο Φυλής
Νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκου Παπαθανάση. Το νέο έργο
που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο
μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του
νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης και ανομίας.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
o υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός Γραμματέας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο
Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Παναγιώτης Καλδής.
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής» δήλωσε μετά τη
συνεδρίαση ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις
μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα.
Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Με τη σειρά του ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση
ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την
εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α..
Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η
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ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής
μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για
την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε
αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος» ανε΄φερε από την πλευρά της η κ. Κεραμέως.
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Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: «Πράσινο φως» για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στο
Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Νίκου Παπαθανάση. Το νέο έργο
που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο
μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του
νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης και ανομίας.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
o υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός Γραμματέας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο
Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Παναγιώτης Καλδής.
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής» δήλωσε μετά τη
συνεδρίαση ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις
μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα.
Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Με τη σειρά του ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση
ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας
Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την
εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α..
Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η
ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής
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μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για
την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε
αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος» ανε΄φερε από την πλευρά της η κ. Κεραμέως.
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Νέο έργο ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες και αφιθέατρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
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εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
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Νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ στο Δήμο Φυλής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και
Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω
ΣΔΙΤ
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση (φωτό). Στη
Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. Στην συνεδρίαση
συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής. Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που
εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ». Η
σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο
μικρών αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του
νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα
της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι
αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες
για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές
υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες
σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται
να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά
προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και παρακμής. Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης , δήλωσε: «Λίγο πριν
αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ
συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου πνοής που
αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς και στην
ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις
δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με
έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023». Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης , δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα
στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης
Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την
εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα
αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α..
Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η
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ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής
μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για
την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε
αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ». Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως ,
δήλωσε: «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς: • Τη
στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ, όσο
και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση και
το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της. • Τη μέριμνα
για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό εστιατόριο και
εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του ΠΑΔΑ, και το οποίο
για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες. • Την ολιστική προσέγγιση για
την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο μέσα από ένα πρόσφορο
θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων και δράσεων που
ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα από υποδομές
που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γεωργιάδης: Βελτιώνουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα 
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
 
 
Γεωργιάδης: Βελτιώνουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα 
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
 
 
Τι είπε ο Νίκος Παπαθανάσης
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Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου
ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
 
 
Κεραμέως: Επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων
που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα από
υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστημίο Δ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
  Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
   Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή 'Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
   Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
   «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
   Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
   «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
   Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
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   «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
   * Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
   * Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
   * Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα,
τόσο μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών
εργαλείων και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια,
όσο και μέσα από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής
εμπειρίας». 
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Εγκρίθηκε νέο έργο ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου Παπαθανάση.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή ‘Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
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επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
* Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
* Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
* Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ουκρανία: Τραυματίστηκε σε βομβαρδισμό ο πρώην αντιπρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι
Ρογκόζιν
Θεσσαλονίκη: Ανήλικα αδέρφια έκλεβαν μηχανές και διέρρηξαν σπίτι και κυλικείο στη
Χαλκηδόνα
Στοίχημα Πέμπτης: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ προγνωστικά και ανάλυση αγώνα
Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την μητροκτονία στην Καλαμαριά
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκτά Εστίες και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
ύψους 64,2 εκατ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ».
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
Advertisement
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το

https://ypodomes.com/to-panepistimio-dytikis-attikis-apokta-esties-kai-nees-ktiriakes-egkatastaseis-ypsoys-64-2-ekat/


https://ypodomes.com/

 Publication date: 22/12/2022 10:28

 Alexa ranking (Greece): 579

 link

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής: Έγκριση νέου ΣΔΙΤ ύψους 64,2 εκ. ευρώ -Γεωργιάδης:
«Προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
22/12/2022  10:00
 Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκου
Παπαθανάση. 
   Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τι προβλέπει το νέο ΣΔΙΤ - Τα προβλήματα που αναμένεται να
λυθούν
   Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή 'Ανω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
   Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
Γεωργιάδης: «Έργο πνοής - Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας»
   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
   «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Παπαθανάσης: «Αναβάθμιση της παιδείας, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη»
   Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
   «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
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αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Κεραμέως: Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων
   Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
   «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
   * Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
   * Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
   * Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα,
τόσο μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών
εργαλείων και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια,
όσο και μέσα από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής
εμπειρίας». 
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Νέο έργο συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση. 
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η “Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ”.
Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς
και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. 
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας,  δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε: “Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την
έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο
Φυλής. Ενός έργου πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών
αμφιθεάτρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
της χώρας, καθώς και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των
συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023”.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: “Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ,
φτάνοντας αισίως τα 31 εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του
Δημάρχου Φυλής κ. Παππού, αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα
στέγασης και την εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία
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των φοιτητικών εστιών θα αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της
νεολαίας αποτελούν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην
Ελλάδα προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ. “.
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: “Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης
της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή
πολιτική της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα
τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
– Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
– Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
– Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας”. 
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Νέο έργο για φοιτητικές εστίες συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. € ενέκρινε η
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
αρμόδιου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νίκου Παπαθανάση.
Στη Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, o Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.
Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Ορέστης Καβαλάκης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς και ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής.
Αναλυτικότερα, το νέο έργο ΣΔΙΤ που εγκρίθηκε είναι η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων
Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ». Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,
λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας νέων
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων,
όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.
Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, δήλωσε:
«Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
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εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. €, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
• Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
• Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».
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ΣΔΙΤ 64,2 δις ευρώ για φοιτητικές εστίες ΠΑΔΑ στο Δήμο Φυλής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκρίθηκε η «Ανέγερση και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών Αμφιθεάτρων
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω ΣΔΙΤ» από την Διυπουργική
Επιτροπή.
  Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται για νέο
έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ και η σύμπραξη αφορά στη μελέτη,
χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής.
  Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών εστιών, 1.100 κλινών, για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων. Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του νέο
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής.
  Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών
καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, παρότι αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της χώρας, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Πέρα
από τα κενά στέγασης, οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα καλύψουν και την ανάγκη σίτισης
όσων πληρούν τα κριτήρια. Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στην ευρύτερη
περιοχή, όπου σήμερα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης, ανομίας και
παρακμής.  
  Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:
  «Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2022, δώσαμε το πράσινο φως για την έγκριση ενός ακόμα
έργου ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, στο δήμο Φυλής. Ενός έργου
πνοής που αφορά στην ανέγερση φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών αμφιθεάτρων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, καθώς
και στην ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας
όχι με λόγια αλλά με έργα. Συνεχίζουμε δυνατά και το 2023».
  Ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά:
  «Προχωρήσαμε σήμερα στην έγκριση ενός ακόμα έργου ΣΔΙΤ, φτάνοντας αισίως τα 31
εγκεκριμένα επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η ανέγερση φοιτητικών εστιών για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Φυλής κ. Παππού,
αποτελεί ένα οραματικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα στέγασης και την εκπαιδευτική
εμπειρία των φοιτητών στο ΠΑ.Δ.Α.. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των φοιτητικών εστιών θα
αποτελέσει πυρήνα εκσυγχρονισμού του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου
Φυλής. Η αναβάθμιση της παιδείας και η ουσιαστική στήριξη της νεολαίας αποτελούν βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα προχωρά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησής μας ένα ισχυρό πρόγραμμα υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα
οποία δημιουργούν σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και πιστοποιούν το αναπτυξιακό άλμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα
από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ».
  Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
  «Με τη δρομολόγηση νέων έργων στήριξης της φοιτητικής στέγης, συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουμε τη συνεπή πολιτική της κυβέρνησης όπως
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εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος. Υλοποιούμε ένα τρίπτυχο δεσμεύσεων, ως προς:
  * Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο τόσο για το ΠΑΔΑ,
όσο και για το Δήμο Φυλής, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση
και το μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
  * Τη μέριμνα για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών σε φοιτητικές εστίες, φοιτητικό
εστιατόριο και εκπαιδευτικά αμφιθέατρα που θα είναι διαθέσιμα για τους δικαιούχους του
ΠΑΔΑ, και το οποίο για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα να έχει ιδιόκτητες εστίες.
  * Την ολιστική προσέγγιση για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, τόσο
μέσα από ένα πρόσφορο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και ένα σύνολο σημαντικών εργαλείων
και δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, όσο και μέσα
από υποδομές που διευκολύνουν στην απόκτηση μια πλούσιας εκπαιδευτικής εμπειρίας».

https://ecopress.gr/sdit-642-dis-evro-gia-foititikes-esties-p/


1. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .POLITICAL
Ημ. Έκδοσης: . . .23/12/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/12/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 20

Εγκρίθηκε π ανέγερση
ΦοιτητικήΒ Egilqs

Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερση 

της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια,
καθώς εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή, 

αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται
με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). Πρόκειται για ένα διπλό έργο, που

αφορά, αφενός, τη δημιουργία φοιτητικής
εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα
1.100χώρωνφιλοξενίας φοιτητών, που θα
αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης
έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων και, αφετέρου, 

την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου, το
οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά τμήματα
με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο
χώρο στάθμευσης και υπαίθριες διαμορφώσεις, 

που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις 

στον περιβάλλοντα χώρο. Τις ευ-
χαριστίεςτου στα μέλη της Κυβερνητικής
Επιτροπής εξέφρασε ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς κάνοντας λόγο για ένα
οραματικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία 

του Δήμου Φυλής.
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Φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με έργο ΣΔΙΤ ύψους 64 εκατ. ευρώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία από τις πτυχές της στρατηγικής που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την
εξασφάλιση προσιτής στέγης στις νέες και τους νέους είναι η κατασκευή σύγχρονων
φοιτητικών εστιών, με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε την Πέμπτη έργο για τη μελέτη,
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Οι νέες υποδομές θα διαθέτουν 1.100 κλίνες και φοιτητικό εστιατόριο.
Όπως υπογραμμίζουν πηγές, με τον τρόπο αυτό λύνεται, συνεπώς, ένα χρόνιο και σοβαρό
πρόβλημα, καθότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι μεν το τρίτο μεγαλύτερο
πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας αλλά δεν έχει ιδιόκτητες εστίες για τις ανάγκες των
σπουδαστών.
Από την επένδυση, η οποία ανέρχεται στα 64,2 εκατομμύρια ευρώ, θα καλυφθούν επίσης οι
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, ενώ προβλέπεται ακόμα η ανέγερση δύο μικρών
αμφιθεάτρων, χωρητικότητας 160 θέσεων.
Το έργο αναμένεται επίσης να έχει αναζωογονητική και αναπτυξιακή επίδραση στην περιοχή
της Φυλής, δεδομένης και της κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου.
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Βράβευση του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης
Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη
ΕΛΑΒΕ ΤΟ 10 ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Α.Π

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του
Γ βραβείου εξαίρετης έρευνας
Χρήστος Τσούμας από το Ελληνικό

Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε μια σεμνή

τελετή την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
2022 στο κεντρικό Αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής βραβεύθηκε

ο καθηγητής Ακαδημαϊκός
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Ο κ Ζοπουνίδης είναι καθηγητής
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και
Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

του Πολυτεχνείου Κρήτης
και Διευθυντής των Εργαστηρίων
Συστημάτων Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων
και Πρόβλεψης Από το 2012 είναι

Distinguished Research Professor
στο Audencia Business School Γαλλία

και κατέχει τον τίτλο του Senior
Academician στις Royal Academy of
Economic and Financial Sciences of
Spain και Royal European Academy of
Doctors Από το 2009 είναι μέλος ΣΕΠ
του ΕΑΠ στη θεματική ενότητα ΔΕ
031 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ο κ Ζοπουνίδης έχει ένα πλούσιο
και πολύπλευρο ερευνητικό έργο που

καλύπτει θέματα χρηματοοικονομικής
διοίκησης χρηματοοικονομικής

μηχανικής και λήψης αποφάσεων Ειδικότερα

το δημοσιευμένο έργο του
αναλύεται ως εξής

• 290 εργασίες δημοσιευμένες σε
επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους

• 1 20 βιβλία και συλλογικοί τόμοι σε
διεθνείς και ελληνικούς εκδοτικούς
οίκους

• Επιμέλεια 41 ειδικών τευχών σε
επιστημονικά περιοδικά

• 1 50 εργασίες σε συλλογικούς τόμους

εγκυκλοπαίδειες και πρακτικά
συνεδρίων

Επιπλέον ο κ Ζοπουνίδης είναι
υπεύθυνος έκδοσης editor in chief
των επιστημονικών περιοδικών
International Journal of Multicriteria
Decision Making και International
Journal of Financial Engineering and
Risk Management Inderscience

Operational Research An
International Journal Discover
Analytics Springer ενώ συμμετέχει

στην εκδοτική επιτροπή πλήθους

άλλων επιστημονικών περιοδικών

όπως European Journal
of Operational Research Elsevier
EURO Journal on Decision Processes
Elsevier International Transactions

in Operational Research Wiley
Optimization Letters Springer
Journal of Banking and Financial
Technology Springer International
Journal of Banking Accounting and
Finance Inderscience Από το 2010
είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής
Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Τραπεζικής

και Μηχανικής
Ο κ Ζοπουνίδης είναι ένας διεθνώς

αναγνωρισμένος ερευνητής όπως
είναι εμφανές από την αναγνώριση
που έχει λάβει για το μέχρι σήμερα

έργο του Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
στις βιβλιομετρικές βάσεις ISI Web of
Science και Scopus έχει περισσότερες
από 3800 και 5400 ετεροαναφορές
αντίστοιχα h index 36 και 40 αντίστοιχα

ενώ στη βάση του Google
Scholar καταγράφονται περισσότερες

από 19429 αναφορές στο έργο
του h-index 75

Επιπλέον ο κ Ζοπουνίδης έχει λάβει

πλήθος βραβείων από διεθνείς
επιστημονικές ενώσεις καθώς και
ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής
Ενδεικτικά αναφέρονται το MOISIL
Gold Medal and Diploma από το
MOISIL International Foundation

1 996 το Χρυσό Μετάλλιο της Ελληνικής

Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών

2009 και το MCDM Edgeworth
Pareto Award της International
MCDM Society 2013 Επιπλέον έχει
αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2019 και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας 2019 ενώ

κατέχει τον τίτλο του επίτιμου καθηγητή

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής 2019 και το Ελληνικό Μεσογειακό

Πανεπιστήμιο 2021
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ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ 64,2
ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους
επένδυσης 64,2 εκατ ευρώ ενέκρινε η

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ Πρόκειται
για το έργο Ανέγερση και Λειτουργία
Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών
Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και Χώρων Πολιτισμού μέσω
ΣΔΙΤ Η σύμπραξη αφορά στη μελέτη
χρηματοδότηση κατασκευή λειτουργία
και συντήρηση καθώς και στις υπηρεσίες
φύλαξης και καθαριότητας νέων
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών
εγκαταστάσεων όπως το Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Φυλής
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση
φοιτητικών εστιών 1 1 00 κλινών για
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην
περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου
Φυλής και δύο μικρών αμφιθεάτρων
δυναμικότητας 1 60 θέσεων Επιπλέον

προβλέπεται και η ανέγερση του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής
Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με
την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού
Κέντρου του Δήμου Φυλής αναμένεται
να επιδράσουν καταλυτικά στην
ευρύτερη περιοχή όπου σήμερα
παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα
εγκατάλειψης ανομίας και παρακμής



1. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΔΙΤ ΤΩΝ ?64,2 ΕΚΑΤ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΔΙΤ ΤΩΝ €64,2 ΕΚΑΤ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ένα νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης

€6Λ,2 εκατ ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική

Επιτροπή ΣΔΙΤ Αναλυτικότερα το
νέο έργο που εγκρίθηκε είναι η Ανέγερση
και Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών και Εκπαιδευτικών

Αμφιθεάτρων Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτισμού

μέσω ΣΔΙΤ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ
Η σύμπραξη αφορά τη μελέτη χρηματοδότηση

κατασκευή λειτουργία και συντήρηση
καθώς και στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας

νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών

εγκαταστάσεων όπωςτο Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Φυλής

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση φοιτητικών

εστιών 1 100 κλινών για το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής στην περιοχή Άνω και
Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής και δύο μικρών

αμφιθεάτρων δυναμικότητας 1 60 θέσεων

Επιπλέον προβλέπεται και η ανέγερση του

νέο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα

της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών

καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

παρότι αποτελείτο τρίτο μεγαλύτερο
ΠανεπιστημιακόΊδρυμα της χώρας δεν διαθέτει

ιδιόκτητες εστίες για την δωρεάν στέγαση

των φοιτητών Πέρα από τα κενά στέγασης

οι εν λόγω κτιριακές υποδομές θα

καλύψουν και την ανάγκη σίτισης όσων πληρούν

τα κριτήρια
Οι φοιτητικές εστίες σε συνδυασμό με την
ανέγερση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του

Δήμου Φυλήςαναμένεταινα επιδράσουν καταλυτικά

στην ευρύτερη περιοχή



1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .23/12/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/12/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 32

Κατασκευή φοιτητικής
εστίας με ΣΔΙΤ
Στην κατασκευή του πρώτου

νέου κτιρίου φοιτητικών
εστιών στην Αττική

έπειτα από δεκαετίες
προχωρεί η κυβέρνηση
μέσω ΣΔΙΤ Η Διυπουργική

Επιτροπή ενέκρινε
επένδυση 64,2 εκατ

ευρώ για τη δημιουργία
1.100 κλινών για λογαριασμό

του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής στην περιοχή Ανω και

Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής Πρόκειται
για το πρώτο ιδιόκτητο κτίριο για τη δωρεάν

στέγαση φοιτητών που θα δημιουργηθεί
για λογαριασμό του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού

ιδρύματος Ο ανάδοχος θα αναλάβει
και την ανέγερση του νέου Πολιτιστικού

Κέντρου του Δ Φυλής Αποτελεί δε το 31ο
έργο ΣΔΙΤ της παρούσας κυβέρνησης αν και
μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί η σύμβαση για
μόνο ένα εξ αυτών τη νέα περιφερειακή οδό
Θεσσαλονίκης και αυτή μόλις την περασμένη

Δευτέρα Φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ
έχουν προκηρυχθεί και για τα Πανεπιστήμια
Κρήτης Θεσσαλίας και Δημοκρίτειο με τις
σχετικές συμβάσεις να αναμένεται να υπογραφούν

κατά τους πρώτους μήνες του 2023
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ΠΑΔΑ: Προχωρά η διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επίσκεψη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης για την πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών στο ΠΑΔΑ
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής: Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα 12-16/12/22, η
προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την
Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών.
Η επίσκεψη έλαβε χώρα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2022. Περιλάμβανε συναντήσεις της
Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π, κα Ευσταθία Παπαγεωργίου, τα μέλη της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π), τον Πρόεδρο του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Καθηγητή Γιάννη Βογιατζή, την ΟΜ.Ε.Α. του
τμήματος, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. Στις συναντήσεις παρευρέθηκε και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. Επίσης, έδωσαν «το παρών»
μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π, εκπρόσωποι φοιτητών καθώς και συνεργάτες εξωτερικών φορέων του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει, ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που
προβλέπονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης,
διασφαλίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των
αποφοίτων του συγκεκριμένου προγράμματος, ανταποκρίνονται πλήρως στα προσδοκώμενα
αποτελέσματα κατέχοντας τα κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα!
Σκοπός της διαδικασίας της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι η διασφάλιση της επίτευξης
υψηλής ποιότητας παροχής σπουδών και άρτιας λειτουργίας του εν λόγω τμήματος, η συνεχής
βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η βέλτιστη απόδοση των
προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τους φοιτητές σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς
πρακτικές.
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%82/28092-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AC-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%80%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE
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Νέες φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | ΣΔΙΤ 64 εκατ. ευρώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ενέκρινε νέο έργο ΣΔΙΤ συνολικού κόστους επένδυσης 64,2
εκατ. ευρώ για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση καθώς και για
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας με νέες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Φυλής.
Προβλέπεται συγκεκριμένα η ανέγερση φοιτητικών εστιών 1.100 κλινών για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής -3ο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας- και δύο μικρών
αμφιθεάτρων δυναμικότητας 160 θέσεων.
Πρόκειται -όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης-
για ένα έργο πνοής, που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις
δεσμεύσεις της για  να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας όχι με λόγια αλλά
με έργα.
–Η στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ένα εμβληματικό έργο -τονίζει η Υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως- θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την ποιοτική αναβάθμιση και το
μετασχηματισμό της ευρύτερης περιοχής σε χώρο με νέες εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες για τους φοιτητές και κατοίκους της.
–Στην Ελλάδα -όπως υπογραμμίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης- προχωρά τα τελευταία τριάμισι χρόνια ένα ισχυρό πρόγραμμα
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ, τα οποία δημιουργεί σημαντικές, για την χώρα, υποδομές και
πιστοποιεί το αναπτυξιακό άλμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χάρη σε αυτό, η Ελλάδα
αναγνωρίζεται διεθνώς ως χώρα με ένα από τα καλύτερα πλαίσια δημοπράτησης και
υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ.
*Μία από τις πτυχές της στρατηγικής για την εξασφάλιση προσιτής στέγης στις νέες και τους
νέους μας -που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ- αφορά στη
δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

https://www.bestnews.gr/nees-foititikes-esties-sto-panepistimio-dytikis-attikis-sdit-64-ekat-eyro/
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«Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά»: Ενημερωτικός εργαστήριο στη
Λάρισα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 2ήμερο Ενημερωτικό –Βιωματικό  Εξειδικευμένο Εργαστήριο με τα
τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά», διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του
Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας  στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 10:00-14:30 , με
δωρεάν συμμετοχή  και με αντικείμενο τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά.
Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:
«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 του παραπάνω  2ήμερου Ενημερωτικού –Βιωματικού  Σεμιναρίου, που
θα μεταφέρει συμπυκνωμένη γνώση υψηλών τεχνολογιών σε επιστήμονες του Πολιτισμού,
που ασχολούνται με τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Οι  υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον
Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 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
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί  από 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 Raman και XRF. Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει
παρουσίαση των μετρήσεων και ταυτοποιήσεων των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς
από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αφορά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
  Η συμμετοχή είναι δωρεάν και  περιλαμβάνει:
υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης
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 (15
άτομα), απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link: 
https://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA
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 Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά» .

https://www.larissanet.gr/2022/12/27/klimatiki-allagi-kai-politistiki-klironomia-enimerotikos-ergastirio-sti-larisa/
https://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA
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 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
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 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.
Στο σύνολό τους, τα εργαστήρια θα εστιάσουν στον τρόπο χρήσης των συσκευών,
απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα των αρχαιολόγων, των συντηρητών, των
μουσειολόγων, των περιβαλλοντολόγων  και εν γένει των επαγγελματιών του χώρου.
Το  Εργαστήριο πραγματοποιείται με  τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λάρισας-Διαχρονικό Μουσείο  και την υποστήριξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και
Τεχνογνωσίας PlaTTO του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Όλες οι λεπτομέρειες του Έργου στην επίσημη ιστοσελίδα https://klimatiki-mnimosini.gr/».
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
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Κλιματική Κρίση και Πολιτισμός – Εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στο Διαχρονικό
Μουσείο Λάρισας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 2ήμερο Ενημερωτικό –Βιωματικό  Εξειδικευμένο Εργαστήριο με τα
τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά», διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του
Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας  στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 10:00-14:30 , με
δωρεάν συμμετοχή  και με αντικείμενο τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά
αγαθά.  
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 του παραπάνω  2ήμερου Ενημερωτικού –Βιωματικού  Σεμιναρίου, που
θα μεταφέρει συμπυκνωμένη γνώση υψηλών τεχνολογιών σε επιστήμονες του Πολιτισμού,
που ασχολούνται με τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Οι  υπόλοιποι εταίροι του καινοτόμου Έργου «Κλιματική Μνημοσύνη» είναι η ΑΜΚΕ «Πήλιον
Όρος» (Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 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
πόσο σημασία έχει ο ορθός τρόπος διαχείρισης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί  από 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 Raman και XRF. Με τις τεχνικές αυτές θα γίνει
παρουσίαση των μετρήσεων και ταυτοποιήσεων των χρωστικών και προσδιορισμός φθοράς
από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αφορά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Πολυφασματικές Κάμερες σε Έργα Τέχνης
Τρισδιάστατη Απεικόνιση και Τρισδιάστατη Εκτύπωση τεχνέργων
Χρήση φασματοσκοπίας Raman και φασματοσκοπίας XRFστη μελέτη εικόνων και τέλος
θα πραγματοποιηθεί Eργαστήριο 3D Scanning και 3D Printing
 Η συμμετοχή είναι δωρεάν και  περιλαμβάνει:
υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
χρήση λογισμικού
χρήση εργαστηριακών οργάνων
Βεβαίωση παρακολούθησης
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 (15
άτομα), απαιτείται να συμπληρώσετε έγκαιρα τη φόρμα συμμετοχής στο Link: 
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https://forms.gle/9s5aeaf8gh3DnF6fA
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 Κλιματικής Αλλαγής στα Πολιτιστικά αγαθά» .
 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
 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 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.
Στο σύνολό τους, τα εργαστήρια θα εστιάσουν στον τρόπο χρήσης των συσκευών,
απαντώντας ταυτόχρονα σε ερωτήματα των αρχαιολόγων, των συντηρητών, των
μουσειολόγων, των περιβαλλοντολόγων  και εν γένει των επαγγελματιών του χώρου.
Το  Εργαστήριο πραγματοποιείται με  τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λάρισας-Διαχρονικό Μουσείο  και την υποστήριξη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και
Τεχνογνωσίας PlaTTO του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Όλες οι λεπτομέρειες του Έργου στην επίσημη ιστοσελίδα https://klimatiki-mnimosini.gr/
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις
Ετικέτες
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
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ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
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ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
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ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
Πηγή: in.gr
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γεγονός αποτελεί πλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νισύρου και το Κέντρο
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, και επίτιμου
Δημότη της Νισύρου, κ. Προκοπή Παυλόπουλου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, η
τελετή υπογραφής του Μνημονίου στο Μέγαρο της Ακαδημίας κατά την οποία ο Γ.Γ. Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Δήμαρχος
Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο κ. Ζερεφός στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε αναφορά στην επιστημονική  συνεργασία του
με τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στη σημασία της
υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
το ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα χρήσης των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η
Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ καιόλων των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και όλων των περιοχών
και στη σπουδαία συμβολή που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο κ.
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της
Εταιρίας Νισυριακών Μελετών κ. Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος, κ.α.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Ζερεφό Χρήστο
και ο Δήμο Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή
Κορωναίο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο σεβασμό του
Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων
στην ατμόσφαιρα.
Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ακαδημίας Αθηνών θα διερευνηθούν:
·       Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υδροθερμικού κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου
στη διαμόρφωση του παρόντος και μελλοντικού κλίματος. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα
αποτελεί έναν από τους κύριους φυσικούς ενδογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την
κλιματική μεταβλητότητα του γήινου κλιματικού  συστήματος.
·       Συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την κυκλική
οικονομία.
·       Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αφορούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και μπορούν να
υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών.
·       Παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας Αθηνών σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και
το περιβάλλον.
·       Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής,
γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας κλπ.
·       Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλόμενων είτε με
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων όπως:
Ø Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου
εστιάζοντας  στο σεβασμό του Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Ø Την αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
Ø Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από
το ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των
καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου,
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α., συμφωνούν, ότι θα
εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
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Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=723998868044315&autoLogAppEvents=1
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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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
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ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
Πηγή: in.gr
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εξοικονόμηση πόρων χρειάζεται για τη δημογραφική γήρανση της Ε.Ε. και οι τέσσερις τομείς
που προκρίνουν οι Έλληνες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι αγορές,
συνολικά
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γήρανση του πληθυσμού και ανάπτυξη
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
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στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
Ακολουθήστε τον
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εξοικονόμηση πόρων χρειάζεται για τη δημογραφική γήρανση της Ε.Ε. και οι τέσσερις τομείς
που προκρίνουν οι Έλληνες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι αγορές,
συνολικά
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
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Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
Επιλογές
«Ο Πελέ αποχαιρετά τους δικούς του ανθρώπους»
Ποιοι είναι δικαιούχοι του Market Pass - Τα κριτήρια και η διαδικασία
Τσαουσέσκου: Η διαδήλωση που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
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ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η
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ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
Πηγή: in.gr
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Μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης που έρχεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά.
Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που
χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της
εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας
υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του
2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.
Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου,
προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα
συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων
οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή,
εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη
εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για
να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας
και οι αγορές, συνολικότερα.
Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της
Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο
in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει,
πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί
να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που
αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.
Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες
και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να
γίνει.
Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την
πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.
Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο,
χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι
άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν
στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών.
Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η

https://www.achaianews.gr/index.php/%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-h/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1/165400-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9


https://www.achaianews.gr/

 Publication date: 27/12/2022 22:56

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί
προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.
Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση
και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση
σε κάθε τομέα.
Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται
μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης,
της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις
μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων
που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.
Next
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Αγωνία για τη δημογραφική γήρανση. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και
για τους Έλληνες, ειδικά. Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη,
υπονομεύει την ανάπτυξη και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα
εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του
δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες
εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των
αγορών, γενικά. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε.
τον Μάρτιο του 2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω. Η μελέτη που
περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, προχώρησε τη
διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα συστήματα υγείας
χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων οικονομικών για να
αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή, εστίασε στο
συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη εξοικονόμησης
περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για να
αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της ανάγκης
για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι
αγορές, συνολικότερα. Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η
δημογραφική γήρανση πλησιάζει, πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της
3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης
πολλοί είναι οι παράγοντες που αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα. Χρειάζονται εργαλεία
σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες και τα δυνατά σημεία,
ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να γίνει. Παρόλα αυτά, τόσο
η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την πανδημία ότι υπέστησαν
μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία
έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο. Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της,
τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και τις αγορές συνολικά,
υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων για την προετοιμασία των δημόσιων
οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο, χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω
μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι άλλες παραμέτρους, που
ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν στην παρούσα μελέτη.
Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν
στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών
Ευρωπαίων πολιτών. Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν
διαφέρει από την υπόλοιπη Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των
λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη
διαχείριση των οικονομικών, γιατί προσδιορίζουν την οικονομική γνώση. Είναι σημαντικό όμως
να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση και χρειάζεται επόμενη
έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση σε κάθε τομέα. Από την
τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις
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στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης, της αγοράς
εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις μεταρρυθμίσεις στους
τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων που θα συμβάλλουν
στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση. πηγή: in.gr
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Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου Κλιματολογίας της
Ακαδημίας Αθηνών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου δημότη Νισύρου Προκοπή
Παυλόπουλου υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας. Κατά την τελετή της υπογραφής ο γενικός γραμματέας της
Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός και ο δήμαρχος
Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Ζερεφός αναφέρθηκε στη σημασία της υπογραφής του
μνημονίου, στις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και στον ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
Από την πλευρά του, ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σημασία χρήσης των ΑΠΕ και στο
ότι η Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
Ο δήμαρχος του νησιού στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ και όλων των
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και
όλων των περιοχών, και στη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου, εστιάζοντας στον
σεβασμό για το περιβάλλον και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές
θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Στο πλαίσιο του μνημονίου θα διερευνηθούν:
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υδροθερμικού κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου στη
διαμόρφωση του παρόντος και μελλοντικού κλίματος. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα αποτελεί
έναν από τους κύριους φυσικούς ενδογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την κλιματική
μεταβλητότητα του γήινου κλιματικού συστήματος.
Η δυνατότητα συνδιοργάνωσης συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την κυκλική
οικονομία.
Η συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αφορούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και μπορούν να
υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών.
Η παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας Αθηνών σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το
περιβάλλον.
Η διοργάνωση ειδικών θεματικών σεμιναρίων για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής
αλλαγής, γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας κ.λπ.
Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλόμενων είτε με εθνικούς
και ευρωπαϊκούς πόρους.
Η υπογραφή του μνημονίου είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, τα οποία
συμφώνησαν να συνεργαστούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων, όπως:
Η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας στον σεβασμό του περιβάλλοντος και στην
ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Η αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
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ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
Η ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το
ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και τις
καινοτόμες τεχνολογίες που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της, μεταξύ των
οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας,
η θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα κ.ά., συμφωνούν ότι θα εργαστούν
από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο Παναγιώτης
Νάστος, καθηγητής Κλιματολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλιματολογίας και
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών
Συλλόγων Αττικής Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της Εταιρίας Νισυριακών Μελετών
Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του
υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Μίχαλος κ.ά.
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γεγονός αποτελεί πλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νισύρου και το Κέντρο
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, και επίτιμου
Δημότη της Νισύρου,  κ. Προκοπή Παυλόπουλου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, η
τελετή υπογραφής του Μνημονίου στο Μέγαρο της Ακαδημίας κατά την οποία ο Γ.Γ. Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Δήμαρχος
Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο κ. Ζερεφός στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε αναφορά στην επιστημονική  συνεργασία του
με τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στη σημασία της
υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
το ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα χρήσης των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η
Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ καιόλων των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και όλων των περιοχών
και στη σπουδαία συμβολή που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο κ.
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της
Εταιρίας Νισυριακών Μελετών κ. Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος, κ.α.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Ζερεφό Χρήστο
και ο Δήμο Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή
Κορωναίο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο σεβασμό του
Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων
στην ατμόσφαιρα.
Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ακαδημίας Αθηνών θα διερευνηθούν:
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων όπως:
Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο
σεβασμό του Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές
θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Την αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
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Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το
ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των
καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου,
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α., συμφωνούν, ότι θα
εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ακαδημίας Αθηνών και Δήμου Νισύρου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
 
Γεγονός αποτελεί πλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νισύρου και το Κέντρο
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών.
 
Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, και επίτιμου
Δημότη της Νισύρου, κ. Προκοπή Παυλόπουλου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, η
τελετή υπογραφής του Μνημονίου στο Μέγαρο της Ακαδημίας κατά την οποία ο Γ.Γ. Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Δήμαρχος
Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Ο κ. Ζερεφός στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε αναφορά στην επιστημονική συνεργασία του
με τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στη σημασία της
υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
το ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
 
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα χρήσης των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η
Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
 
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ καιόλων των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και όλων των περιοχών
και στη σπουδαία συμβολή που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής.
 
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο κ.
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της
Εταιρίας Νισυριακών Μελετών κ. Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος, κ.α.
 
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Ζερεφό Χρήστο
και ο Δήμο Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή
Κορωναίο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας στο σεβασμό του
Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων
στην ατμόσφαιρα.
 
Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου
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Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ακαδημίας Αθηνών θα διερευνηθούν:
 
· Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υδροθερμικού κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου στη
διαμόρφωση του παρόντος και μελλοντικού κλίματος. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα αποτελεί
έναν από τους κύριους φυσικούς ενδογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την κλιματική
μεταβλητότητα του γήινου κλιματικού συστήματος.
 
· Συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία.
 
· Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αφορούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και μπορούν να
υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών.
 
· Παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας Αθηνών σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το
περιβάλλον.
 
· Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής,
γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας κλπ.
 
· Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλόμενων είτε με
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων όπως:
 
Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας στο
σεβασμό του Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές
θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
 
Την αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
 
Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το
ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των
καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου,
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α., συμφωνούν, ότι θα
εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
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Η εκδήλωση υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μαγνητοσκοπημένη:
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
Γεγονός αποτελεί πλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νισύρου και το Κέντρο
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, και επίτιμου
Δημότη της Νισύρου,  κ. Προκοπή Παυλόπουλου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, η
τελετή υπογραφής του Μνημονίου στο Μέγαρο της Ακαδημίας κατά την οποία ο Γ.Γ. Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Δήμαρχος
Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο κ. Ζερεφός στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε αναφορά στην επιστημονική  συνεργασία του
με τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στη σημασία της
υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
το ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα χρήσης των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η
Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ καιόλων των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και όλων των περιοχών
και στη σπουδαία συμβολή που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο κ.
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της
Εταιρίας Νισυριακών Μελετών κ. Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος, κ.α.
 
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Ζερεφό Χρήστο
και ο Δήμο Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή
Κορωναίο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο σεβασμό του
Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων
στην ατμόσφαιρα.
Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ακαδημίας Αθηνών θα διερευνηθούν:
 
·       Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υδροθερμικού κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου
στη διαμόρφωση του παρόντος και μελλοντικού κλίματος. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα
αποτελεί έναν από τους κύριους φυσικούς ενδογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την
κλιματική μεταβλητότητα του γήινου κλιματικού  συστήματος.
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·       Συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την κυκλική
οικονομία.
·       Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αφορούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και μπορούν να
υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών.
·       Παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας Αθηνών σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και
το περιβάλλον.
·       Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής,
γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας κλπ.
·       Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλόμενων είτε με
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων όπως:
 
 
Ø Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου
εστιάζοντας  στο σεβασμό του Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Ø Την αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
Ø Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από
το ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
 
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των
καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου,
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α., συμφωνούν, ότι θα
εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
 
Η εκδήλωση υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μαγνητοσκοπημένη:
https://www.youtube.com/watch?v=G7iEzO_836M
 
Φωτογραφίες και ρεπορτάζ από την εκδήλωση:
https://www.kostv.gr/nea/dodekanisa/19333-se-sygkinisiako-klima-kai-parousia-tous-teos-proedrou-tis-dimokratias-prokopi-pavlopoulou-i-ypografi-tou-mnimoniou-synergasias-tou-dimou-nisyrou-me-to-kentro-klimatologias-tis-akadimias-athinon
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και Δήμου Νισύρου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γεγονός αποτελεί πλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νισύρου και το Κέντρο
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, και επίτιμου
Δημότη της Νισύρου,  κ. Προκοπή Παυλόπουλου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, η
τελετή υπογραφής του Μνημονίου στο Μέγαρο της Ακαδημίας κατά την οποία ο Γ.Γ. Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Δήμαρχος
Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο κ. Ζερεφός στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε αναφορά στην επιστημονική  συνεργασία του
με τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στη σημασία της
υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
το ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα χρήσης των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η
Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ καιόλων των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και όλων των περιοχών
και στη σπουδαία συμβολή που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο κ.
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της
Εταιρίας Νισυριακών Μελετών κ. Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος, κ.α.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Ζερεφό Χρήστο
και ο Δήμο Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή
Κορωναίο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο σεβασμό του
Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων
στην ατμόσφαιρα.
Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ακαδημίας Αθηνών θα διερευνηθούν:
 
1.       Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υδροθερμικού κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου
στη διαμόρφωση του παρόντος και μελλοντικού κλίματος. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα
αποτελεί έναν από τους κύριους φυσικούς ενδογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την
κλιματική μεταβλητότητα του γήινου κλιματικού  συστήματος.
2.       Συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την κυκλική
οικονομία.
3.       Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, αφορούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και μπορούν να
υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών.
4.       Παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας Αθηνών σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και
το περιβάλλον.
5.       Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής,
γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας κλπ.
6.       Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλόμενων είτε με
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων όπως:
 
 
Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο
σεβασμό του Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές
θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Την αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από το
ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των
καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου,
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α., συμφωνούν, ότι θα
εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια Σχολίασε
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Γεγονός αποτελεί πλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Νισύρου και το Κέντρο
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, και επίτιμου
Δημότη της Νισύρου,  κ. Προκοπή Παυλόπουλου, έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, η
τελετή υπογραφής του Μνημονίου στο Μέγαρο της Ακαδημίας κατά την οποία ο Γ.Γ. Ακαδημίας
Αθηνών και Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Χρήστος Ζερεφός και ο Δήμαρχος
Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες ώστε η Νίσυρος να
κερδίσει το στοίχημα της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο κ. Ζερεφός στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε αναφορά στην επιστημονική  συνεργασία του
με τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στη σημασία της
υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και του Δήμου Νισύρου
και τις προοπτικές που ανοίγονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
το ρόλο που μπορεί να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη της Νισύρου.
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα χρήσης των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η
Νίσυρος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο νησιού παγκοσμίως.
Ο Δήμαρχος στην ομιλία του ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ καιόλων των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στην Ολοκληρωμένη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και όλων των περιοχών
και στη σπουδαία συμβολή που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης, ο κ.
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Συλλόγων Αττικής κ. Γιάννης Φραγκούλης, ο πρόεδρος της
Εταιρίας Νισυριακών Μελετών κ. Κώστας Χαρτοφύλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτης Μίχαλος, κ.α.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη από το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, κ. Ζερεφό Χρήστο
και ο Δήμο Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κ. Χριστοφή
Κορωναίο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου εστιάζοντας  στο σεβασμό του
Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων
στην ατμόσφαιρα.
Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Κέντρου
Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ακαδημίας Αθηνών θα διερευνηθούν:
 
·       Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υδροθερμικού κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου
στη διαμόρφωση του παρόντος και μελλοντικού κλίματος. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα
αποτελεί έναν από τους κύριους φυσικούς ενδογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την
κλιματική μεταβλητότητα του γήινου κλιματικού  συστήματος.
·       Συνδιοργάνωση συμποσίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την κυκλική
οικονομία.
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·       Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, αφορούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και μπορούν να
υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών.
·       Παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας Αθηνών σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και
το περιβάλλον.
·       Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής,
γεωλογικού και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος, κυκλικής οικονομίας κλπ.
·       Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλόμενων είτε με
εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ
άλλων όπως:
Ø Στόχος του συμφώνου συνεργασίας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Νισύρου
εστιάζοντας  στο σεβασμό του Περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αυτονομία με μηδενικές
εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Ø Την αξιοποίηση της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, καθώς επίσης και στην ευρύτερη
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
Ø Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από
το ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας Αθηνών.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των
καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας
της Ακαδημίας Αθηνών, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης
ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου,
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής
ενθαλπίας, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α., συμφωνούν, ότι θα
εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.
Η εκδήλωση υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μαγνητοσκοπημένη:
 
Σχόλια Κατηγορίες Ειδήσεων Facebook
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
της Ακαδημίας Αθηνών και του δήμου Νισύρου
Γεγονός αποτελεί πλέον το μνημόνιο

συνεργασίας ανάμεσα στο
δήμο Νισύρου και το Κέντρο Κλι
ματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας

της Ακαδημίας Αθηνών

Σε συγκινησιακό κλίμα και παρουσία

του τέως Προέδρου της
Δημοκρατίας και επίτιμου δημότη
της Νισύρου κ Προκοπή Παυλό
πουλου έλαβε χώρα την Τετάρτη
21 Δεκεμβρίου η τελετή υπογραφής

του μνημονίου στο Μέγαρο
της Ακαδημίας κατά την οποία ο
ΓΓ Ακαδημίας Αθηνών και Καθηγητής

Φυσικής της Ατμόσφαιρας
κ Χρήστος Ζερεφός και ο δήμαρχος

Νισύρου κ Χριστοφής Κορω
ναίος επικύρωσαν τις κοινές προσπάθειες

ώστε η Νίσυρος να κερδίσει

το στοίχημα της αειφορίας
της κυκλικής οικονομίας και της
βιώσιμης ανάπτυξης

Ο κ Ζερεφός στην εναρκτήρια
ομιλία του έκανε αναφορά στην
επιστημονική συνεργασία του με
τον δήμαρχο κ Χριστοφή Κορω
ναίο στο παρελθόν Αναφέρθηκε
στη σημασία της υπογραφής του
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
της Ακαδημίας Αθηνών και του
δήμου Νισύρου και τις προοπτικές
που ανοίγονται με την εκμετάλλευση

των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και το ρόλο που μπορεί
να παίξει η νησίδα Γυαλί στην ανάπτυξη

της Νισύρου
Ο κ Παυλόπουλος έκανε αναφορά

στη σπουδαιότητα χρήσης
των ΑΠΕ και στο γεγονός ότι η Νίσυρος

μπορεί να αποτελέσει πρότυπο

νησιού παγκοσμίως
Ο δήμαρχος στην ομιλία του

ανέλυσε τη σημασία των ΑΠΕ και
όλων των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων

στην Ολοκληρωμένη Αξιο
βίωτη Ανάπτυξη της Νισύρου και
όλων των περιοχών και στη σπουδαία

συμβολή που μπορεί να έχει
η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αποτροπή

της κλιματικής αλλαγής
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο

βουλευτής Δωδεκανήσου κ Βασίλης

Υψηλάντης ο αντιπρύτανης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Καθηγητής Γιάννης Καλδέλης
ο κ Παναγιώτης Νάστος Καθηγητής

Κλιματολογίας και Διευθυντής

του Εργαστηρίου Κλιματολογίας
και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω
περιβάλλοντος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Δωδεκανησιακών Συλλόγων

Αττικής κ Γιάννης Φραν
κούλης ο πρόεδρος της Εταιρείας
Νισυριακών Μελετών κ Κώστας
Χαρτοφύλης ο πρώην γενικός
γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών

κ Παναγιώτης Μίχαλος κ α

Στόχος του μνημονίου συνεργασίας
που υπεγράφη από το Κέντρο

Κλιματολογίας και Φυσικής της
Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας Αθηνών

νομίμως εκπροσωπούμενο
από τον Γενικό Γραμματέα της
Ακαδημίας Αθηνών καθηγητή Φυσικής

της Ατμόσφαιρας κ Ζερεφό
Χρήστο και ο δήμος Νισύρου νομίμως

εκπροσωπούμενος από τον
δήμαρχο Νισύρου κ Χριστοφή Κο
ρωναίο είναι η αειφόρος ανάπτυξη

της Νισύρου εστιάζοντας
στο σεβασμό του Περιβάλλοντος
και στην ενεργειακή αυτονομία με
μηδενικές εκπομπές θερμοκηπια
κών αερίων στην ατμόσφαιρα

Στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας

μεταξύ του δήμου Νισύρου

και του Κέντρου Κλιματολο
γίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας

της Ακαδημίας Αθηνών θα
διερευνηθούν

• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του υδροθερμικού κρατήρα του
ηφαιστείου της Νισύρου στη διαμόρφωση

του παρόντος και μελλοντικού

κλίματος Η ηφαιστειακή
δραστηριότητα αποτελεί έναν από

τους κύριους φυσικούς ενδογενείς
παράγοντες που επηρεάζουν την
κλιματική μεταβλητότητα του γήινου

κλιματικού συστήματος
• Συνδιοργάνωση συμποσίων

εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών

προγραμμάτων σε
θέματα που αφορούν την ενέργεια
το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία

• Συνεργασία σε αντικείμενα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α Βαθμού αφορούν τα ενεργειακά

και περιβαλλοντικά θέματα
και μπορούν να υποστηριχθούν
από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

της Ακαδημίας Αθηνών
• Παροχή υποστήριξης της Ακαδημίας

Αθηνών σε ζητήματα που

αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον

• Ειδικά θεματικά σεμινάρια για
θέματα ενέργειας περιβάλλοντος
κλιματικής αλλαγής γεωλογικού
και ηφαιστειακού ενδιαφέροντος
κυκλικής οικονομίας κλπ

• Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται

είτε με ιδίους πόρους των
συμβαλλόμενων είτε με εθνικούς
και ευρωπαϊκούς πόρους

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας

είναι προϊόν συζητήσεων

μεταξύ των δύο μερών οι
οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν

για την υλοποίηση πρωτοβουλιών

και δράσεων μεταξύ
άλλων όπως

Στόχος του συμφώνου συνεργασίας

είναι η αειφόρος ανάπτυξη
της Νισύρου εστιάζοντας στο σεβασμό

του Περιβάλλοντος και στην
ενεργειακή αυτονομία με μηδενι¬

κές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων

στην ατμόσφαιρα
Την αξιοποίηση της Ακαδημίας

Αθηνών και συγκεκριμένα
του Κέντρου Κλιματολογίας και
Φυσικής της Ατμόσφαιρας ως σημαντικού

ερευνητικού τεχνολογικού
και αναπτυξιακού παράγοντα

της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη

παρουσία και συμβολή

στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της
έρευνας και καινοτομίας καθώς
επίσης και στην ευρύτερη περιφερειακή

και οικονομική ανάπτυξη
της χώρας και της Ευρώπης

Την ενίσχυση της Νισύρου ως
νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης

ανάπτυξης μέσα από το
ερευνητικό έργο και την τεχνογνωσία

της Ακαδημίας Αθηνών
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της

Νισύρου να επωφεληθεί της τε¬

χνογνωσίας και των καινοτόμων
τεχνολογιών που παράγει το Κέντρο

Κλιματολογίας και Φυσικής
της Ατμόσφαιρας της Ακαδημίας
Αθηνών ώστε να ενισχυθεί ως
νησί της κυκλικής οικονομίας και
βιώσιμης ανάπτυξης αξιοποιώντας
τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους

πόρους της Νισύρου
μεταξύ των οποίων είναι η ηλιακή
ενέργεια αιολική ενέργεια γεωθερμική

ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας

θαλάσσια οικονομία/γαλάζια
ανάπτυξη βιοποικιλότητα κ α

συμφωνούν ότι θα εργασθούν από
κοινού για την επίτευξη των κοινών

στόχων του παρόντος
Η εκδήλωση υπογραφής του

μνημονίου συνεργασίας μαγνητοσκοπημένη

https://www.youtube.com/watc
h?v=G7iEzO 836Μ
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Εγκρίθηκε
η Φοιτητική Εστία
Μεγάλη ικανοποίηση για τον δήμαρχο

Φυλής Χρήστο Παππού καθώς

πλέον ανοίγει διάπλατα ο
δρόμος για την ανέγερση της
Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ
στα Ανω Λιόσια εφόσον εγκρίθηκε

από την Κυβερνητική Επιτροπή

αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται

με Συμπράξεις Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ Πρόκειται

για ένα διπλό έργο που
αφορά τη δημιουργία φοιτητικής
εστίας και αμφιθεάτρων με δυναμικότητα

1.100 χώρων φιλοξενίας

φοιτητών που θα αναπτυχθεί

στο τμήμα του Πάρκου
Πόλης έκτασης περίπου 29,7
στρεμμάτων και την ανέγερση
Πολιτιστικού Κέντρου το οποίο
θα περιλαμβάνει διαφορετικά
τμήματα με κύριους και βοηθητικούς

χώρους υπόγειο χώρο
στάθμευσης καθώς και υπαίθριες

διαμορφώσεις που θα
εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις

στον περιβάλλοντα χώρο

Τις ευχαριστίες του στα μέλη
της Κυβερνητικής Επιτροπής
εξέφρασε ο δήμαρχος Χρήστος
Παππούς κάνοντας λόγο για ένα
οραματικό έργο που θα αλλάξει
τη φυσιογνωμία της πόλης


