ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίτιμος Καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας
ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Κώστας Καδής

Με ιδιαίτερη επιτυχία και άκρως αξιοσημείωτη συμμετοχή του συνόλου της ακαδημαϊκής
κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μία σημαντική ημερίδα.
Κατά το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε Δημόσια Συνεδρίαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, με θέμα την αναγόρευση του κου Κώστα Καδή,
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Επίτιμου Καθηγητή του
Τμήματος. Το μέρος αυτό συντόνισε ο Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητής
Περικλής Λύτρας, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του ιδρύματος, Καθηγητής Μιχάλης
Μπρατάκος, ο Υφυπουργός Π.Ε.Θ., κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Κυριάκος Κενεβέζος, κι ο αναγορευθείς ως Επίτιμος Καθηγητής, κ.
Κώστας Καδής.

Πριν την αναγόρευση του τελευταίου, έγινε αναφορά στην επιστημονική βιογραφία του από τον
Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, ενώ στη συνέχεια το
τιμώμενο πρόσωπο περιενδύθηκε με τήβεννο και του αποδόθηκε τιμητικός τίτλος από τον Πρόεδρο
του ιδρύματος.

Στη συνέχεια η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας με τον κ. Καδή μετέβησαν στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος

Οινολογίας

και

Τεχνολογίας

Ποτών

του

ΤΕΙ

Αθήνας

στο

Αιγάλεω,

όπου

πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια της νέας Ερευνητικής Μονάδας του Εργαστηρίου Αμπελουργίας και
Διαχείρισης Αμπελοοινικού Τομέα του Τμήματος και ξενάγηση του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και του ιδρύματος εν
γένει.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν οι Αναπληρωτές Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας κ.κ. Δ. Τριάντης και Α.
Λυκερίδου, οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του ιδρύματος, Πρόεδροι Τμημάτων και πολλά μέλη
της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Επίσης, παρευρέθησαν οι κ.κ. Ανδρέας Κασουλίδης, Λειτουργός
του Γραφείου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκη Παπά,
Προϊσταμένη Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τσέντα Χριστίνα, Σύμβουλος Τύπου της Πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Αθήνα, Κωνσταντίνος Θάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, και πλήθος φοιτητών/τριών.

Το δεύτερο μέλος της εκδήλωσης είχε τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας: Το Άλμα από τη Γνώση
στην Πράξη και στην Απασχόληση» και στόχος του ήταν η παρουσίαση του απολογισμού του
προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του ιδρύματος, στην οποία συμμετείχε η κα Βοτσίνου
Ελένη, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, με εισήγησή της με τίτλο «Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ», στελέχη φορέων
– επιχειρήσεων για να παρουσιάσουν τα οφέλη που αποκόμισαν από φοιτητές/τριες που έχουν
απασχολήσει στον χώρο εργασίας τους, στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης, μέλη
Ε.Π. του ΤΕΙ Αθήνας, τα οποία εμπλέκονται άμεσα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
προγράμματος, και τέλος ασκούμενοι/ες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρακτική τους άσκηση,
προκειμένου να παραθέσουν τη θετική τους εμπειρία.

