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01. Θεσμικά
Editorial

Το Ίδρυμά μας πάντα
περιζήτητο και πρωτοπόρο
στην Ελλάδα και Διεθνώς
Μιχάλης Μπρατάκος, Καθηγητής
Προέδρος ΤΕΙ Αθήνας

Τ

ο ΤΕΙ Αθήνας ενισχύει την εθνική του
παρουσία και την πανθομολογούμενη αξιακή
συμβολή του στην Ελληνική Τεχνολογική
Εκπαίδευση. Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες
ανάγκες εξωστρέφειας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και στον
τομέα της διεθνοποίησης, ως το μεγαλύτερο ΤΕΙ και το
τρίτο μεγαλύτερο ΑΕΙ της χώρας μας.
Στόχος της δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι η
διεθνής προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού
του έργου και η προώθηση των επιστημονικών του
επιτευγμάτων, μέσω της διεθνούς του δικτύωσης.
Το Ίδρυμα στοχεύει στην ενεργό του συμμετοχή στη
διαμόρφωση των εξελίξεων της Ευρωπαϊκής και
διεθνούς εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Εφαλτήριο για την ένταξή του στα συνεχώς
εξελισσόμενα δεδομένα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
αποτελούν οι πρόσφατες επίσημες συμμετοχές του
Ιδρύματος:

1

Στη Διεθνή Ένωση Πανεπιστημίων (International Association of Universities - IAU), η οποία
ιδρύθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO και συγκεντρώνει
600 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 130 χώρες
του κόσμου.
Το ΤΕΙ Αθήνας είναι το πρώτο ΑΕΙ Τεχνολογικού
Τομέα της χώρας που γίνεται δεκτό ως μέλος στη
συγκεκριμένη Ένωση μαζί με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ).

2

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης (European Association of Institutions in HigherEducation - EURASHE), η οποία

συγκεντρώνει 1.100 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
κυρίως από την Ευρώπη. Εκτός του ΤΕΙ Αθήνας,
συμμετέχουν ακόμη: η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
(ΑΣΚΤ), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το ΤΕΙ
Πάτρας και το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Σερρών).

3

Στον Ακαδημαϊκό Αντίκτυπο των Ηνωμένων
Εθνών (United Nations Academic Impact - UNAI),
ο οποίος αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία, που
ευθυγραμμίζει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με
τον ΟΗΕ για τη διεύρυνση και υλοποίηση των στόχων
και της αποστολής του Οργανισμού μέσω δράσης
και έρευνας, στο πλαίσιο μιας κοινής κουλτούρας
πνευματικής κοινωνικής ευθύνης.
Σε εθνικό επίπεδο, το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί το πλέον
περιζήτητο και πρωτοπόρο ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα
της χώρας, όπως καταδεικνύεται από τις προτιμήσεις
των φοιτητών να σπουδάσουν σε ειδικότητες
του Ιδρύματος κι από την άνοδο των βάσεων στη
συντριπτική πλειοψηφία των Τμημάτων του.
Το Ίδρυμα εξακολουθεί, σταθερά - όπως συμβαίνει
ανελλιπώς - να έχει τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής
σε σύγκριση με όλα τα αντίστοιχα Τμήματα των λοιπών
Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
πράγμα που αποτελεί επιβράβευση των ακάματων
προσπαθειών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και
της διοίκησής του για αριστεία, παρά τη δυσχερή
οικονομική και κοινωνική συγκυρία.
Αυτά και πολλά άλλα τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά
στοιχεία και δεδομένα αποτελούν την αιτίαση, για
την οποία τόσες και τόσες χιλιάδες φοιτητριών και
φοιτητών κάθε έτος και σε μόνιμη βάση επιλέγουν
σταθερά και με ασφάλεια το ΤΕΙ Αθήνας για τις
σπουδές τους και το επαγγελματικό τους μέλλον.
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01. Θεσμικά

Μέλη Συνέλευσης
του ΤΕΙ Αθηνας

05.09.2016

Η Επανασυγκρότηση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τo ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει ως εξής:
Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

•

Μιχαήλ Μπρατάκος

Β.

Β.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, Καθηγητής

1

Ευαγγελία Πρωτόπαπα

Διευθύντρια ΣΕΥΠ,
Καθηγήτρια

2

Σπυρίδων Αθηναίος

Διευθυντής ΣΤΕΦ,
Καθηγητής

3

Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος

Διευθυντής ΣΔΟ,
Καθηγητής

4

Νικήτας Χιωτίνης

Διευθυντής ΣΚΣ,
Καθηγητής

5

Ιωάννης Τσάκνης

Διευθυντής ΣΤΕΤΡΟΔ,
Καθηγητής

•

Ελένη Τάτλα

Πρόεδρος Τμήματος
Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής
Διακόσμησης &
Σχεδιασμού Αντικειμένων,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

•

Ευαγγελία-Μαρίνα
Τσίλαγα

Πρόεδρος Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων
& Έργων Τέχνης,
Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
•

Άννα Δελτσίδου

Πρόεδρος Τμήματος
Μαιευτικής,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

•

Γεωργία Φούκα

Πρόεδρος Τμήματος
Νοσηλευτικής,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια,

ΜΕΛΗ

Β.1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

Για τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
•

•

Βασίλειος Παγούνης

Κλειώ Σγουροπούλου

Πρόεδρος Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. και Τοπογράφων
Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορκής Τ.Ε.,
Αναπληρωτής Καθηγητής

•

•

Γεώργιος Πιερράκος

Γεώργιος Γιαννακόπουλος

•

Βασιλεία Σινάνογλου

Μέλη
Συνέλευσης
T.E.I.
Αθήνας

Πρόεδρος Τμήματος
Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε.,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Για τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Πρόεδρος Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας
και Συστημάτων
Πληροφόρησης,
Καθηγητής

•

Πρόεδρος Τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

Ιωάννης Παρασκευόπουλος Πρόεδρος Τμήματος
Οινολογίας & Τεχνολογίας
Ποτών, Καθηγητής

Στις συνεδριάσεις παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου,
οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ.:
1

Παναγιώτης Καλδής

Καθηγητής

2

Περικλής Λύτρας

Καθηγητής

3

Αικατερίνη ΛυκερίδουΑβραμιώτη

Καθηγήτρια

*

Τα μέλη της Συνέλευσης σε περίπτωση κωλύματος ή
δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από
τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

*

Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκεί η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών,
Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κ.
Πηγή Φαναριώτη, Μόνιμο Δ.Π. Κλάδου Π.Ε.
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13

Θλίψη για τις προτάσεις
του Εθνικού Διαλόγου
για τη Ανώτατη Εκπαίδευση
από τον Μ. Μπρατάκο
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας και
προεδρεύων της Συνόδου Προέδρων
ΤΕΙ Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος
απέστειλε την ακόλουθη επιστολή
στον προεδρο της Εθνικής Επιτροπής
Διαλογου Α. Λιάκο και στην Αν. Υπουργό
Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Μελετώντας τα πεπραγμένα της
Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού
Διαλόγου για την Παιδεία που μας
κοινοποιήσατε, διαπιστώνω με θλίψη
ότι οι τεκμηριωμένες προτάσεις των
δύο συμμετεχόντων εκπροσώπων των
ΤΕΙ (Μπρατάκος - Μιαούλης) όχι μόνο
δεν ελήφθησαν υπόψη, αλλά αντίθετα
εμφανίζεται ότι η επιτροπή για την
αναμόρφωση του Χάρτη Ανώτατης
Εκπαίδευσης υιοθέτησε πλήρως το
αρχικό κείμενο της πρώτης συνάντησης
των κ.κ. Γεωργάτου - Γαβρόγλου με
κάποια επιπρόσθετα στοιχεία επί του
ιδίου βασικού κειμένου των Γεωργάτου
- Γαβρόγλου - Μακατσώρη.

Συγκεκριμένα διαφωνώ:

1

Ως προς τη γενικότητα «ότι
υπάρχουν ΤΕΙ που δεν αντέχουν
σε κανένα είδος αξιολόγησης και δεν
ικανοποιούν καμία γνωσιακή ανάγκη ή
ανάγκη αγοράς».
Είναι εντελώς ανεύθυνο το συμπέρασμα
αυτό καθ’ ότι 9 ΤΕΙ που έχουν έως
σήμερα υποστεί εξωτερική αξιολόγηση
έχουν κριθεί θετικά έως άριστα. Σε
ό,τι αφορά στη γνωσιακή ανάγκη ή
ανάγκη αγοράς για την ύπαρξη τέτοιων
Τμημάτων και όχι ΤΕΙ, τα συμπεράσματα
αυτά πρέπει να προκύπτουν μετά
από εμπεριστατωμένες μελέτες
ετών και συγκέντρωση στοιχείων
των Γραφείων Διασύνδεσης για τον
αριθμό των αποφοίτων των Τμημάτων
και την απορρόφησή τους από την
αγορά εργασίας. Ωστόσο μελέτη της
Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων
Διασύνδεσης των ΤΕΙ των ετών 19992003 καταδεικνύει ότι η απορρόφηση
των αποφοίτων κυμαίνεται στο ποσοστό
του 78-90%.
Στη σημερινή οικονομική κρίση,
στοιχεία από την Πρακτική Άσκηση του
ΕΣΠΑ 2008-2013 καταδεικνύει ότι το
25-27% των φοιτητών ΤΕΙ παραμένουν
εργαζόμενοι στο Φορέα Υποδοχής της
Πρακτικής Άσκησης, σε αντίθεση με την

υπερπληθώρα πτυχιούχων θεωρητικών
και όχι μόνον των Πανεπιστημιακών
Σχολών (Φιλόλογοι, Θεολόγοι, Φυσικοί,
Χημικοί, Μαθηματικοί κ.λπ.) που η
αγορά εργασίας ούτε μπορεί να τους
απορροφήσει, ούτε υπάρχει αγορά στην
Ελλάδα για όλα αυτά τα επαγγέλματα,
εκτός αν επιθυμείτε να συνεχίζεται η
διαρροή εγκεφάλων στην ευρωπαϊκή
αγορά!

2

Ως προς το χαρακτηρισμό ότι
«μείζον θέμα προς αντιμετώπιση
είναι καταρχήν η επαναξιολόγηση και
ποιοτική αναβάθμιση των ΤΕΙ».
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
του Τεχνολογικού Τομέα είναι τα πρώτα
ΑΕΙ που επιζήτησαν των εσωτερική
και εξωτερική αξιολόγηση με ενιαίο
πλαίσιο και κανόνες για όλα τα ΑΕΙ
από την ΑΔΙΠ κατά τα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα. Σας παραπέμπω στην
Έκθεση της ΑΔΙΠ, τα αποτελέσματα της
οποίας έως τώρα δείχνουν ότι Τμήματα
και Ιδρύματα διατηρούν υψηλή
ποιότητα σπουδών παρά τις τεράστιες
δυσκολίες σε έλλειψη διδακτικού
προσωπικού και της έλλειψης τρίτου
κύκλου σπουδών που θα έδινε τη
δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης
στην επιστήμη και εφαρμοσμένη
έρευνα. Συνεπώς, η ενίσχυση και

αναβάθμιση του ρόλου των ΤΕΙ είναι
η εξέλιξή τους σε Πανεπιστήμια
Εφαρμοσμένων Επιστημών και η
ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση με τη
δυνατότητα λειτουργίας Προγραμμάτων
Διδακτορικών Σπουδών, εφόσον
διέπονται από το ίδιο ακριβώς θεσμικό
πλαίσιο με τα Πανεπιστήμια, ήτοι:
 έχουν 4ετή διεθνώς ανταγωνιστικά
Προγράμματα Πρώτου Κύκλου
Σπουδών με 240 ECTS.
 Προγράμματα Δεύτερου Κύκλου
Σπουδών - Μεταπτυχιακά/Master
με 60-120 ECTS.
 υποστηρίζονται από εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό
που συνδυάζει υποχρεωτική
επαγγελματική προϋπηρεσία
κατάλληλου επιπέδου και
ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό
δίπλωμα και ερευνητική εμπειρία).

3

Ως προς την αντιμετώπιση
«Τμημάτων των ΤΕΙ (και όχι η
λειτουργία ΤΕΙ, όπως γράφεται) που
προσελκύουν ελάχιστους φοιτητές ή
ταυτίζονται θεματικά με αντίστοιχα
Πανεπιστημιακά Τμήματα».
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι πολλά
Πανεπιστημιακά Τμήματα είναι αυτά
που ταυτίστηκαν θεματικά με Τμήματα
των ΤΕΙ και όχι Τμήματα των ΤΕΙ με αυτά

των Πανεπιστημίων, καθ’ ότι αυτά τα
γνωστικά αντικείμενα λειτουργούσαν
ήδη αποκλειστικά στα ΤΕΙ (ΤΕΙοποίηση
των Πανεπιστημίων). Συνεπώς το
πρόβλημα αυτό αφορά περισσότερο
στα Πανεπιστημιακά Τμήματα που
μιμήθηκαν Τμήματα των ΤΕΙ και όχι τα
ίδια τα ΤΕΙ.
Σε ό,τι αφορά «στην προσέλκυση
μικρού αριθμού φοιτητών σε Τμήματα
των ΤΕΙ» οι λόγοι εντοπίζονται σε δύο
παραμέτρους:
α. οι υποψήφιοι φοιτητές,
λόγω της κοινωνικής διάστασης
προτίμησης Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ και
της οικογενειακής παρότρυνσης,
προτιμούν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα
αποκλειστικά και μόνο λόγω του
όρου Πανεπιστήμιο, διότι η κοινωνική
αποδοχή της Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στον
απόφοιτο της αναγνώρισης και ανέλιξης
στην κοινωνία και στο δημόσιο βίο.
β. οι αδιατάραχτες σπουδές, μετά
τον Πρώτο Κύκλο (Προπτυχιακά), σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
και συνέχιση σε Διδακτορικές Σπουδές
αποτελεί σοβαρό κίνητρο απόκτησης
ακαδημαϊκού προφίλ, σε αντίθεση
με τον απόφοιτο ΤΕΙ που δεν έχει
αυτή τη δυνατότητα συνέχισης των
ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του.

Κύριε Πρόεδρε,
Αν πραγματικά επιθυμείτε να εκλείψουν
τα προβλήματα αυτά που αναφέρθηκαν
στο Διάλογο για το καλό της Παιδείας,
των νέων και της οικονομίας της
χώρας και ειλικρινώς επιζητείτε
την αναβάθμιση των ΤΕΙ - όπως
διακηρύττετε - άμεσα απαιτούνται:
1. η εξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια
Εφαρμοσμένων Επιστημών.
2. η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ
με δυνατότητα εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών.
3. η έκδοση επαγγελματικών
δικαιωμάτων Τμημάτων των ΤΕΙ
που εκκρεμούν από το 2008.
4. η ενίσχυση του διδακτικού
προσωπικού με την επιλογή νέων
μελών.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρήσω
τον έως τώρα διάλογο για την Ανώτατη
Εκπαίδευση προσχηματικό, που δεν
μπορεί να τύχει εμπιστοσύνης, αφού
οι συζητήσεις που ακολούθησαν σε
όλες τις συναντήσεις της Επιτροπής
είχαν ως βασικό κείμενο το κείμενο
Γεωργάτου - Γαβρόγλου - Μακατσώρη,
το οποίο ήταν ήδη προετοιμασμένο
και ουδεμία διαφοροποίηση επήλθε,
παρά τις διαφορετικές απόψεις που
εκφράστηκαν στις συναντήσεις της
Επιτροπής.
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Επαφές Μ. Μπρατάκου
για τα ΤΕΙ εν όψει ψήφισης
του πολυνομοσχεδίου
για την παιδεία

Εξωτερική
Αξιολόγηση
του ΤΕΙ
Αθήνας

Άριστη και μετ’ επαίνων
η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΤΕΙ Αθήνας
«Worthy of Merit»
Η έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ
Αθήνας στα ελληνικά και στα αγγλικά:

http://modip.teiath.gr/wp-content/uploads/2016/06/evalution_report_gr.pdf

Τις ημέρες του Πάσχα ο προεδρεύων της
Συνόδου προέδρων ΤΕΙ, πρόεδρος του
ΤΕΙ Αθήνας Μ. Μπρατάκος έκανε σειρά
επαφών με τους τομεάρχες παιδείας των
πολιτικών κομμάτων, ενόψει συζήτησης
και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου για
τη παιδεία, προκειμένου να ακουσθούν
και να προωθηθούν θέσεις των ΤΕΙ.

Σ

την Ολομέλεια της Βουλής
τοποθετήθηκαν θετικά για τα
διδακτορικά από καθηγητές των ΤΕΙ
ο τομέαρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ
Δ. Κωνσταντόπουλος, ενώ ο Βουλευτής
της ΝΔ Αθ. Μπούρας έκανε
την ακόλουθη εκτενή αναφορά:
“Στο άρθρο 16 παράγραφος 16
αναφέρεται: «Είναι δυνατός ο ορισμός
ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε
διδακτορική διατριβή υποψήφιου
διδάκτορα σε ΑΕΙ ύστερα από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του οικείου
Τμήματος του ΑΕΙ». Ανοίγω παρένθεση
και λέω: «ΑΕΙ, πανεπιστήμια συν ΤΕΙ».
Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί
και ένας καθηγητής ΤΕΙ δεν μπορεί
να είναι κύριος επιβλέπων, αφού ως
γνωστόν ο τακτικός καθηγητής ΤΕΙ έχει
προσόντα αντίστοιχα με εκείνα του
καθηγητή πανεπιστημίου και επιπλέον
μάλιστα φορτίζεται με πενταετή

επαγγελματική εμπειρία. Σύμφωνα
με τον ν. 4009/2011, κοινές διατάξεις
καθορίζουν τα προσόντα των καθηγητών
τόσο του πανεπιστημιακού όσο και του
τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ.
Επίσης, οι ερευνητές διακρίνονται σε α΄,
β΄ και γ΄, ανάλογα με τα προσόντα τους,
που είναι σε φθίνουσα σειρά.
Άρα, ο γ΄ και β΄, χαμηλόβαθμοι
ιεραρχικά και ουσιαστικά έναντι του
ερευνητή α΄, μπορούν να δίνουν θέμα
διδακτορικής διατριβής και δεν μπορεί
ο τακτικός καθηγητής ΤΕΙ;
Για τους λόγους που προείπα προτείνω,
κύριε Υπουργέ, να συμπληρώσετε
αυτή την παράγραφο 16 ως εξής:
«Είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή και
καθηγητή ΤΕΙ ως κύριου επιβλέποντα σε
διδακτορική διατριβή».
Ένα δεύτερο που θέλω να πω, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι το άρθρο 28
παράγραφος 9 «5. β) τροποποιεί την
παράγραφο 5 του άρθρου 39 ως εξής:
«Τμήματα των ΤΕΙ επιτρέπεται να
συνεργάζονται με τμήματα ή σχολές
των πανεπιστημίων για την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών».
Ο ν. 4009 στο άρθρο 39 αναφέρει ότι
μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του
ενός επιβλέποντες καθηγητές του ιδίου
ή άλλου ΑΕΙ. Επομένως, θα πρέπει
να δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα
με την τροποποίηση που προτείνω,

τμήματα των ΤΕΙ να μπορούν να
συνδιοργανώνουν με τμήματα ή σχολές
των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη και η
απονομή του διδακτορικού τίτλου,
όπως γίνεται παραπάνω -γιατί υπάρχει
και το έντυπο, το ξέρουν οι συνεργάτες
σας- να έχει και των δύο τον τίτλο, και
του πανεπιστημίου ή του τμήματος του
πανεπιστημίου, αλλά και του ΤΕΙ”.
Και τελειώνω, λέγοντας ότι στην
παράγραφο 6 του άρθρου 28 αναφέρει
ότι καθηγητές και υπηρετούντες
λέκτορες επιτρέπεται ύστερα από
αίτησή τους να μετακινηθούν και να
ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό,
διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο
σε τομέα του τμήματος ή σε τμήμα της
ίδιας σχολής. Η διάταξη αυτή νομίζω
ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί και να
ισχύσει και για τους καθηγητές των
ΤΕΙ. Γιατί δηλαδή οι καθηγητές των ΤΕΙ
δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο
τμήμα ομοειδές ή το αντίστροφο;
Εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει
να τα δείτε με συμπάθεια αυτά τα οποία
σας πρότεινα, έτσι ώστε να υπάρχει και
μια δικαιότερη αντιμετώπιση των δύο
φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
των ΑΕΙ, δηλαδή των πανεπιστημίων, και
των ΤΕΙ”.

http://www.esos.gr/arthra/43880/epafes-m-mpratakoy-gia-ta-tei-en-opsei-psifisis-toy-polynomoshedioy-gia-tin-paideia
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http://www.teiath.gr/articles.php?id=54152

Πρωτόκολλα Συνεργασίας
Το ΤΕΙ Αθήνας έχει υπογράψει
πλήθος Πρωτόκολλων Συνεργασίας
(Memorandum of Understanding - MOU)
με εγχώριους αλλά και διεθνείς Φορείς.

Α. Διεθνή Πρωτόκολλα
Συνεργασίας

A4. Με Πανεπιστήμιο
της Παλαιστίνης:

A1. Με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
(ΕΟΔΔ) -

A5. Με Πανεπιστήμιο
στις Φιλιππίνες:

European Public Law
Organization (EPLO).

Lyceum of the Philippines University,
Batangas, Inc.

A2. Με οκτώ κινεζικά
Πανεπιστήμια:

A6. Με Πανεπιστήμιο
του Καζακστάν:

1. Hangzhou Dianzi University.
2. Ningbo City College of Vocational
Technology.
3. Ningbo Polytechnic.
4. Yiwu Industrial and Commercial College.
5. Zhejiang Institute of Communications.
6. Zhejiang Institute of Mechanical and
Electrical Engineering.
7. Zhejiang University of Media and
Communications.
8. Zhejiang Wanli University.

A3. Με Πανεπιστήμιο
της Αιγύπτου:

Alexandria University (Faculty of Tourism
and Hotels).

Birzeit University.

Kazakh Russian International Univ.

A7. Με Πανεπιστήμιο
της Ρωσίας:

Don State Technical University.

Β. Εγχώρια Πρωτόκολλα
Συνεργασίας
Β1. Εγχώριες Συνεργασίες
του ΤΕΙ Αθήνας
1. Με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
2. Με την Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ.).
3. Με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας
και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών.
4. Με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
(ΕΘΝ.Ο.Α.) της Ελλάδας.
5. Με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
(Ε.Ι.Π.).
6. Με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ).
7. Με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης
Επιχειρήσεων.

Β2. Εγχώριες Συνεργασίες
του Ινστιτούτου Δια Βίου
Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ)
του ΤΕΙ Αθήνας

Β3. Εγχώριες Συνεργασίες
της Δομής Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
του ΤΕΙ Αθήνας

1. Με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.).
2. Με το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
3. Με τον Δήμο Ελευσίνας.
4. Με τον Δήμο Δελφών
5. Με τον Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου.
6. Με την Εταιρεία PRO.EX.O.E.
7. Με την Εταιρεία Expedia Inc.
8. Με το Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ Α.Ε.
9. Με το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης &
Αποκατάστασης (ΚΕ.Π.Π.Α).
10. Με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Τεχνική Εκπαιδευτική.
11. Με την Εταιρεία CITYU Εκπαιδευτική
ΕΠΕ.
12. Με την Εταιρεία ΙΡΙΣ Οργανισμός
Κατάρτισης Α.Ε.
13. Με την Ογκολογική Μονάδα Γ΄
Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Γενικού Νοσοκομείου «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ».

1. Με την Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων.
2. Με τη ΔΑΣΤΑ του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας.
4. Με τη ΔΑΣΤΑ της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών.
5. Με τη ΔΑΣΤΑ του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
6. Με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Πάτρας.
7. Με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λάρισας.
8. Με τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
9. Με τη ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
10. Με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ.
11. Με την Ευρωκλινική Αθηνών.
12. Με το Σισμανόγλειο Γενικό
Νοσοκομείο.
13. με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
14. Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.).

15. Με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αμπελοοινικών Προϊόντων
(Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.).
16. Με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.).
17. Με τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου
(Σ.Ε.Ο).
18. Με την Ομοσπονδία Σωματείων
Επαγγελματιών Διπλωματούχων
Αισθητικών Ελλάδος(Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε).
19. Με το European University Cyprus.
20. Με το Universidade Nova de Lisboa.
21. Με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α).
22. Με τον Δήμο Αιγάλεω.
23. Με την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων
Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.).
24. Με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής (Ε.Ξ.Α.Α).
25. Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.).
26. Με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
Νεότητας Αγ. Κοσμά (Ε.Α.Κ.Ν.Α.Κ.).
27. Με τον Σύνδεσμο Ελλήνων
Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων
(HAPCO).
28. Με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α).
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Πανεπιστήμια της Κίνας
στο ΤΕΙ Αθήνας
Οκτώ Πρωτόκολλα Συνεργασίας
με εκπροσώπους ισάριθμων Κινέζικων
Πανεπιστημίων υπέγραψε ο πρόεδρος
του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητής Μ. Μπρατάκος.
Τα πρωτόκολλα συνεργασίας υπογράφηκαν
κατα την διάρκεια επίσημης εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του
Ιδρύματος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αυτού Εξοχότης
Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,
κ.ZouXiaoli, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γιάννη
Παντή, ο Προέδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδας, κ. Γιώργος Βερνίκος, ο
εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων των ελληνικών
πανεπιστημίων, κ. Ναπολέοντας Μαραβέγιας, ο
Προέδρος της Συνόδου των Ερευνητικών Κέντρων
Ελλάδας, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, ο Δημάρχος
Αιγάλεω, κ. Δημήτρης Μπίρμπας, ο εκπροσώπος της
Διεύθυνσης Εμπορίου και επικεφαλής της Κινεζικής
Αποστολής στην Ελλάδα, κ. HuBin, πολλοί Πρυτάνεις
και Αναπληρωτές Πρυτάνεων των ελληνικών
πανεπιστημίων, Προέδροι και Αναπληρωτές
Προέδροι ΤΕΙ της χώρας και πολλοί ακαδημαϊκοί.
Συντονιστής της σημαντικής αυτής εκδήλωσης ήταν ο
Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Περικλής
Λύτρας και υπεύθυνος της όλης οργάνωσης, ο
Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, κ.
Μιχάλης Γλαμπεδάκης.

Ο

Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας και
προεδρεύων της Συνόδου
προέδρων ΤΕΙ Καθηγητής Μιχάλης
Μπρατάκος, υποδεχόμενος ως
οικοδεσπότης τους κινέζους
συναδέλφους μας, ανέφερε στην ομιλία
του μεταξύ άλλων τα εξής:
«Μπορεί τα τελευταία χρόνια η
πατρίδα μας να δοκιμάζεται από μια
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, η
οποία έχει επηρεάσει καθοριστικά
όλους τους τομείς της επαγγελματικής
δραστηριότητας κι έχει διαμορφώσει
μια νέα οδυνηρή καθημερινότητα
για όλους μας, εμείς όμως δεν
πάψαμε στιγμή να καμαρώνουμε για
τον πολιτισμό μας, για την ιστορική
μας πορεία και ταυτόχρονα να
αγωνιζόμαστε να σταθούμε αντάξιοι
των προγόνων και των αξιών που αυτοί
μας κληροδότησαν.
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της Αθήνας, είναι ένα πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών που
συγκεντρώνει όλα τα ακαδημαϊκά
χαρακτηριστικά που το καθιστούν έναν
από τους βασικούς διαμορφωτές της
ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης της
χώρας μας: εκπαιδευτικό προσωπικό
με πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό
έργο, ανταγωνιστικά προγράμματα
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών, σύγχρονη υλικοτεχνική
υποδομή και από άποψης μεγέθους
(σε φοιτητές, Εκπαιδευτικά Τμήματα
και Σχολές), πρώτο σε σχέση με τα

υπόλοιπα ΤΕΙ και τρίτο στο σύνολο των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
της χώρας.
Το σημερινό Συμπόσιο για την
Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα και η
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας - Κίνας, δύο
χωρών με πανάρχαιους πολιτισμούς,
με την παρουσία 60 ακαδημαϊκών από
30 πανεπιστήμια της φίλης χώρας,
μας δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω
σύσφιξης των δεσμών σε εκπαιδευτικό
και ερευνητικό επίπεδο».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ, κ.
Γιάννης Παντής, εξήρε την ποιότητα
εκπαίδευσης που παρέχει το ΤΕΙ
Αθήνας και τις άρτιες υλικοτεχνικές
υποδομές του ιδρύματος και ανέφερε
ότι ως υπουργείο Παιδείας προσβλέπει
στη συνεργασία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας
με τα αντίστοιχα κινεζικά και έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες
συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

1. Hangzhou Dianzi University,
2. Ningbo City College of Vocational
Technology,
3. Ningbo Polytechnic,
4. Yiwu Industrial and Commercial
College,
5. Zhejiang Institute of Communications,
6. Zhejiang Institute of Mechanical and
Electrical Engineering,
7. Zhejiang University of Media and
Communications,
8. Zhejiang Wanli University.

Η Αυτού Εξοχότης ο Πρέσβης της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ.
Zou Xiaoli, αφού ευχαρίστησε το ΤΕΙ
Αθήνας, αναφέρθηκε διεξοδικά στους
άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν
τους δύο πανάρχαιους πολιτισμούς
και τις δύο χώρες, τόνισε την επιθυμία
του για συνεργασία με την ελληνική
ανώτατη εκπαίδευση και ιδίως με το
ΤΕΙ Αθήνας σε θέματα ακαδημαϊκά,
ερευνητικά, ανταλλαγής φοιτητών
και εκπαιδευτικών και επιπροσθέτως
στην απορρόφηση αποφοίτων του
ιδρύματος σε επενδύσεις των κινέζικων
επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κατά την
ομιλία του προέβη σε πολύ σημαντικές
προτάσεις μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει
αυτή, όπου επισημαίνει, ότι το ΤΕΙ
Αθήνας θα αποτελεί τον Συντονιστή
με όλα τα ΑΕΙ της χώρας μας σε
θέματα Κινεζο-Ελληνικής Ανώτατης
Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, κ. Γιώργος
Βερνίκος, αναφέρθηκε διεξοδικά
στις πολλές και μεγάλες δυνατότητες
συνεργασίας μέσω της ομόλογης
οργάνωσης της ΟΚΕ στην Κίνα και
πάντα σε συνεργασία με τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Εν μέσω των υπογραφών, μεσολάβησε
ελληνική μουσική και ακολούθησαν
παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί,
που ενθουσίασαν τους κινέζους
προσκεκλημένους του ΤΕΙ Αθήνας.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης
ολοκληρώθηκε με την εισήγηση
του καθηγητή του ΕΑΠ, κ. Αντώνη
Λιοναράκη, με θέμα «Εκπαίδευση εξ
Αποστάσεως: Δυνατότητες σε Διεθνές
Περιβάλλον».
Ακολούθησε η επίσημη τελετή
υπογραφής των πρωτοκόλλων
συνεργασίας με τα οκτώ πανεπιστήμια,
που είναι τα εξής:

Ακολούθησαν έξι παράλληλες
συσκέψεις μικρής κλίμακας στις πέντε
διαφορετικές Σχολές του ιδρύματος,
με τη συμμετοχή 50 έως 75 ατόμων
ανά σύσκεψη, όπου αντηλλάγησαν
πληροφορίες και ετέθησαν οι βάσεις
επιμέρους επιστημονικών, ερευνητικών
συνεργασιών και ανταλλαγών κατά
γνωστικό αντικείμενο μεταξύ ελλήνων
και κινέζων ακαδημαϊκών κατά
ειδικότητα.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με γεύμα
εργασίας, που παρετέθη προς τιμή των
κινέζων προσκεκλημένων.
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου
Δικαίου (ΕΟΔΔ) και ΤΕΙ Αθήνας

Σ

το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
(ΤΕΙ Αθήνας), πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εργασίας εκπροσώπων του ΤΕΙ Αθήνας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ),
που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας
Καθηγητή Μιχαήλ Μπρατάκο και τον Διευθυντή και
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΔ
Καθηγητή Σπύρο Φλογαΐτη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας
οι Αναπληρωτές Προέδρου Καθηγητές Π. Καλδής και Π.
Λύτρας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ. Αμίτσης και εκ μέρους του
ΕΟΔΔ η Β. Λύκουρα, Υποδιευθύντρια του Εκτελεστικού
Γραφείου του Διευθυντή, ο Ι. Πολίτης, Υποδιευθυντής
και Εκπρόσωπος Τύπου, ο Ι. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος
Επικρατείας Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διευθυντής της
Ακαδημίας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΕΟΔΔ, ο Σ. Βαρουξάκης, Πρέσβυς - Διευθυντής
του Ινστιτούτου για τη Μεσόγειο του ΕΟΔΔ και
η Β. Σουλάνδρου, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του ΕΟΔΔ.

περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με
έμφαση στα πεδία της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημόσιας διοίκησης, της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της καλής νομοθέτησης
και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της
απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, του
τουρισμού, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της
κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής οικονομίας
και επιχειρηματικότητας, της μετανάστευσης και του
ασύλου, και της καταπολέμησης της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η υλοποίηση του θα
αναδείξει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μεταξύ
του μεγαλύτερου Ελληνικού ΑΕΙ της τεχνολογικής
εκπαίδευσης και του μοναδικού Διεθνούς Οργανισμού
με έδρα την Αθήνα, εξασφαλίζοντας κρίσιμες
συνέργειες και δικτυώσεις σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
(EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION - EPLO)
είναι ένας Διεθνής Οργανισμός με έδρα την Αθήνα.
Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών με τη “Συμφωνία για
την Ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου” της 27ης Οκτωβρίου
2004. Σκοπός του είναι η δημιουργία και διάδοση
γνώσεων στο χώρο του δημοσίου δικαίου με την
ευρύτερη έννοια του όρου, συμπεριλαμβανομένων
του εθνικού, συγκριτικού και Ευρωπαϊκού δημοσίου
δικαίου, του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
του περιβαλλοντικού δικαίου κ.ά., καθώς και η
προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση για την υποδοχή των Κινέζων
στο Συνεδριακό Κέντρο του ιδρύματος.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=50783&lang=el

Το Μνημόνιο αφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας
των δύο φορέων για την προώθηση δράσεων
ερευνητικού, μελετητικού και εκπαιδευτικού

http://www.teiath.gr/articles.php?id=54089&lang=el
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Το ΤΕΙ της Αθήνας
και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
υπέγραψαν Συμφωνητικό
Συνεργασίας

Τ

ην Τετάρτη 10-2-2016, υπογράφθηκε Συμφωνητικό
Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α).
Οι Πρόεδροι των δύο μεγάλων αυτών Οργανισμών,
Μιχάλης Μπρατάκος και Ισίδωρος Κούβελος,
υπέγραψαν Συμφωνητικό Συνεργασίας του ΤΕΙ Αθήνας
και της ΕΘΝΟΑ, με το οποίο αποφάσισαν να ενώσουν
τις δυνάμεις τους προκειμένου:
 Να υποβάλλουν κοινές προτάσεις σε ευρωπαϊκά
ερευνητικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά, αθλητικά, κ. ά.
προγράμματα και να αναλάβουν και εκτέλεση έργων

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στους χώρους τους.
 Να λειτουργήσουν θερινά σχολεία και επιμορφωτικά
προγράμματα κοινωνικού και πολιτισμικού
ενδιαφέροντος, κλασικού αθλητισμού και υγείας,
ευαισθητοποίησης για τη χρήση απαγορευμένων
ουσιών και βίας στους χώρους εκπαίδευσης,
αθλητισμού και κοινωνικών συναναστροφών,
ιαματικού τουρισμού και ευεξίας, πολιτισμικής
και θρησκευτικής προσέγγισης, προώθησης της
αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ
των λαών της Ευρώπης και τρίτων χωρών καθώς και

της προστασίας του περιβάλλοντος με τη χρήση πηγών
πράσινης ενέργειας. Να διοργανώσουν Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών και Επιμορφωτικά Σεμινάρια
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 Να παροτρύνουν την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών
με έμφαση σε τομείς που προάγουν τις αναπτυξιακές
διαδικασίες και τους στόχους του Ολυμπιακού
Ιδεώδους.
 Να προσφέρουν διαδραστική επιμόρφωση σε άτομα
με αναπηρίες και άτομα που αναζητούν μια δεύτερη
ευκαιρία.

 Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή σε
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα που
απασχολούν την τοπική, την εθνική, την ευρωπαϊκή
και τη διεθνή κοινωνία.
 Να παρέχουν συμβουλές τεχνογνωσίας σε τρίτους.
Η εξέλιξη της συνεργασίας θα ανακοινώνεται στον
Ιστότοπο του ΤΕΙ Αθήνας (www.teiath.gr) και της
ΕΘΝΟΑ (hoa.org.gr).
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Το ΤΕΙ Αθήνας
Πανευρωπαϊκό Κέντρο
Πιστοποίησης Αραβικής
Γλώσσας
Πρωτόκολλο συνεργαστίας του ΤΕΙ
Αθήνας με το An-Najah National
University of Nablus

Τ

Ο Πρύτανης και Εκτελεστικός Πρόεδρος του An-Najah National
University of Nablus, Καθηγητής Maher Natsheh και ο Πρόεδρος
του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος, υπογράφουν το
Συμφωνητικό Συνεργασίας των δυο ΑΕΙ, παρουσία του Πρέσβεως
του Κράτους της Παλαιστίνης, Εξοχότατου Marwan Emile Toubassi
και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, Καθηγητή
Μιχάλη Γλαμπεδάκη.

ην Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, υπεγράφη
και τυπικά στην Αθήνα από τον Πρόεδρο του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας,
Καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκο και τον Πρύτανη και
Εκτελεστικό Πρόεδρο του An-Najah National University
of Nablus, Καθηγητή Maher Natsheh, το Πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ των δυο ιδρυμάτων, σύμφωνα
με το οποίο το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί πλέον το Κέντρο
Εξετάσεων και Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας της
Αραβικής Γλώσσας για όλες τις χώρες της Ευρώπης
και της Τουρκίας.
Η Αραβική γλώσσα είναι μια από τις 6 επίσημες
γλώσσες του ΟΗΕ, η έκτη σε πλήθος ομιλούμενη
γλώσσα στον κόσμο και ομιλείται από περίπου 250
εκατομμύρια ανθρώπων, σημαντικό ποσοστό των
οποίων κατοικούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη
Σουηδία, για παράδειγμα, τείνει να γίνει η δεύτερη
ομιλούμενη γλώσσα μετά την εθνική. Στην Ελλάδα,
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΡΤ, Αθήνα 9.84, ΑΠΕΜΠΕ) έχουν εκπομπές και σελίδες στην Αραβική, ενώ
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ελληνικός Στρατός και
άλλοι Οργανισμοί, τη διδάσκουν στα Διδασκαλεία
τους.

Πολλοί άνθρωποι, επιστήμονες, επαγγελματίες,
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
άλλες χώρες της Ευρώπης και της Τουρκίας, έχουν
σπουδάσει ή σπουδάζουν την Αραβική, αφού αποτελεί
ή θα αποτελέσει σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο
στην καριέρα τους. Όμως οι γνώσεις τους αυτές δεν
μπορούσαν μέχρι σήμερα να πιστοποιηθούν από έναν
επίσημο και κατάλληλο φορέα. Η Συμφωνία του ΤΕΙ
Αθήνας με το An-Najah National University of Nablus
δίνει λύση στο πρόβλημα αυτό, αφού παρέχει επίσημο
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Πληροφορίες:
www.arablang.org
email: mglamb@teiath.gr
τηλ: 210 4620007
https://www.facebook.com/Arabic-Language-Certification-1613540615635260/.

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την υπογραφή. Από αριστερά:
Παναγιώτης Καλδής Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας, Mohammed Abuasabeh, Πρόεδρος της Παροικίας Παλαιστινίων στην Αθήνα,
Raed Mustaffa Hassan Abdelraheem, Coordinator of the Arabic Language for non-native speakers, Μιχάλης Γλαμπεδάκης Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Προγράμματος, Suhad Nierat Καθηγήτρια Αραβικής
Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Σχολείου Ξένων Γλωσσών του Ελληνικού Στρατού, Καθηγητής
Maher Natsheh Πρύτανης και Εκτελεστικός Πρόεδρους του An-Najah
National University of Nablus, Εξοχότατος Marwan Emile Toubassi
Πρέσβυς του Κράτους της Παλαιστίνης, Ευαγγελία Πρωτόπαπα,
Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, Μιχάλης Μπρατάκος
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, Νικήτας Χιωτίνης, Κοσμήτορας της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, Αδνάν Σεχάντε, καθηγητής
του ΤΕΙ Αθήνας, Γιάννης Τσάκνης, καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας,
Περικλής Λύτρας, Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, Γιώργος
Πολυχρονόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του ΤΕΙ Αθήνας.
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Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδας, Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών και ΤΕΙ Αθήνας

Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
και ΤΕΙ Αθήνας

Σ

Σ

τα γραφεία της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας
(ΟΚΕ), ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας,
Μιχάλης Μπρατάκος, ο Πρόεδρος της
ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος και ο Διευθυντής
και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Νικόλαος
Δεμερτζής, υπέγραψαν Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που αφορά στα ακόλουθα
θέματα:

 Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων
μελετητικών και ερευνητικών
προγραμμάτων σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος, με έμφαση στους
τομείς του κοινωνικού διαλόγου, της
απασχόλησης και επαγγελματικής
κατάρτισης, του τουρισμού, της
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων,
της κοινωνικής προστασίας, της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
καταπολέμησης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
 Σχεδιασμός και υλοποίηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων και
προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας
σε εθνικό, περιφερειακό (με έμφαση

στην Περιφέρεια Αττικής) και τοπικό
επίπεδο.
 Διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων
και ημερίδων.
 Συγγραφή επιστημονικών
συγγραμμάτων με συμμετοχή
στελεχών και εμπειρογνωμόνων από τα
εμπλεκόμενα μέρη.
 Συμμετοχή στελεχών και
εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ στο
διδακτικό έργο του ΤΕΙ Αθήνας
(συνδιδασκαλία σε προπτυχιακό ή /
και αυτοδύναμη διδασκαλία σε
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών).
 Ανάπτυξη συμβατικών ή εξ
αποστάσεως μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών σε τομείς
κοινού ενδιαφέροντος.
 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχονται από τις υποδομές και
τα εργαστήρια των φορέων για την
εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών
εργασιών ή/και την πρακτική άσκηση
φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας στο ΕΚΚΕ και
την ΟΚΕ.

 Συμμετοχή στελεχών και
εμπειρογνωμόνων του ΕΚΚΕ και της ΟΚΕ
στο πλαίσιο συν-επίβλεψης πτυχιακών
εργασιών ή επίβλεψης μεταπτυχιακών
εργασιών φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας.
 Δημιουργία και ανάπτυξη
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε
τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Αναφορικά με τη λειτουργία της
συνεργασίας, προβλέπονται τα
ακόλουθα:

Οι φορείς θα ανταλλάσουν σε τακτική
βάση πληροφορίες σχετικά με την
εξέλιξη σύγχρονων εκπαιδευτικών
και ερευνητικών μεθόδων, ώστε να
επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, καλύτερος
προγραμματισμός στη διαχείριση
ακαδημαϊκών / κοινοτικών ή και άλλων
προγραμμάτων μελέτης, έρευνας και
ηλεκτρονικής διδασκαλίας (e-learning).
Με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων
των συμβαλλομένων μερών ορίζονται
οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και
συγκροτούνται Θεματικές Ομάδες
Εργασίας.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=54580&lang=el

τις 15 Ιουλίου 2016 υπογράφηκε
μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητή
Μιχαήλ Μπρατάκου και του Προέδρου
της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη.
Το Μνημόνιο αφορά στην ανάπτυξη
της συνεργασίας των δύο φορέων για
την προώθηση δράσεων ερευνητικού,
μελετητικού και εκπαιδευτικού
περιεχομένου σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος για την προώθηση της
ένταξης και την καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, με έμφαση στους τομείς
της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημόσιας διοίκησης,
της καλής νομοθέτησης και της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της
απασχόλησης και επαγγελματικής
κατάρτισης, της διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων, του τουρισμού, της
υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και
της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής
στέγασης, της κοινωνικής οικονομίας,
της μετανάστευσης και του ασύλου, και
της καταπολέμησης της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με το ΤΕΙ Αθήνας:
Η υλοποίηση του Μνημονίου
θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα
της συνεργασίας μεταξύ του
μεγαλύτερου Ελληνικού ΑΕΙ της
τεχνολογικής εκπαίδευσης και
της πλέον αντιπροσωπευτικής
αναπηρικής οργάνωσης στην Ελλάδα,
εξασφαλίζοντας κρίσιμες συνέργειες και
δικτυώσεις σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, θα προωθηθούν κοινές
δράσεις αξιοποίησης των δυνατοτήτων
των δύο φορέων για την υποστήριξη
των φοιτητών και εργαζομένων με
αναπηρία στο ΤΕΙ Αθήνας, ώστε να
καταστεί αυτό πρότυπο Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο
συγκεκριμένο πεδίο.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτελεί την πλέον
αντιπροσωπευτική αναπηρική
οργάνωση στην Ελλάδα και κατέχει
τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου της
ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα
άτομα με αναπηρία, επιδιώκοντας
την καταπολέμηση των διακρίσεων
σε βάρος των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών

Α

Β
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τους και την προώθηση, προστασία
και απόλαυση των ανθρωπίνων
και συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων τους. Διαθέτει ένα ευρύ
δίκτυο δευτεροβάθμιων φορέων μελών σε ολόκληρη τη χώρα με πάνω
από 500 πρωτοβάθμιους φορείς – μέλη,
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αφενός
να γνωρίζει σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο τις ανάγκες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε
όλους τους τομείς της ζωής τους τα
άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και οι οικογένειές τους, αφετέρου να
παρεμβαίνει άμεσα όπου απαιτείται.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους
του ΤΕΙ Αθήνας οι Αναπληρωτές
Προέδρου Καθηγητές Π. Καλδής,
Π. Λύτρας και Αικ. Λυκερίδου, οι
Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ. Αμίτσης
και Γ. Πιερράκος και ο Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας Χ. Ασημόπουλος και εκ μέρους
της Ε.Σ.Α.μεΑ ο κ. Κ. Γαργάλης, Ταμίας,
η κα Ρ. Λάγιου, μέλος της Εκτελεστικής
και η κα Α. Χατζηπέτρου, Επιστημονική
Συνεργάτης.
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Συν-διαμορφώνοντας το νέο
ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό τοπίο
Ακαδημαϊκή συμφωνία συνεργασίας
του ΤΕΙ Αθήνας και του City Unity College
Nicosia της Κύπρου

Μ

ια σημαντική και πρωτοποριακή Ακαδημαϊκή
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, του πρώτου
Α.Ε.Ι. του τεχνολογικού τομέα της χώρας και του
City Unity College Nicosia της Κύπρου υπεγράφη την
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 στο ΤΕΙ Αθήνας.
Ο σκοπός της ακαδημαϊκής αυτής συμφωνίας, που
αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα εξωστρέφειας
της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του
ΤΕΙ Αθήνας, είναι η προσφορά στην Κύπρο, μέσω
δικαιώματος χρήσης του City Unity College Nicosia,
των Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων προπτυχιακού
και μεταπτυχιακού επιπέδου έτσι όπως αυτά έχουν
αναπτυχθεί από το ΤΕΙ Αθήνας.
Η ακαδημαϊκή συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται
από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ευθύνη
για την επίβλεψη και την Ποιότητα Διασφάλισης
των Ακαδημαϊκών Κριτηρίων για τα προσφερόμενα
Ακαδημαϊκά Προγράμματα την έχει το ΤΕΙ Αθήνας.

Το ΤΕΙ Αθήνας θα προσφέρει την απαραίτητη
ακαδημαϊκή υποστήριξη για την επιλογή του
κατάλληλου διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία
των Προγραμμάτων του και θα έχει την ευθύνη της
εύρυθμης εφαρμογής και της αξιολόγησής τους.
Από την πλευρά του, το City Unity College Nicosia
θα παρέχει τις εκπαιδευτικές του εγκαταστάσεις
(αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια) και τον
κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα διδασκαλίας, που
απαιτούνται για την ορθολογική λειτουργία των
Προγραμμάτων.
Επιπλέον, θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για
την υποστήριξή τους, θα ακολουθεί τις αποφάσεις
και τους κανονισμούς του ΤΕΙ Αθήνας ως προς τη
λειτουργία τους και θα φροντίζει για την ορθή και
αποτελεσματική προβολή τους.

πρώτο στρατηγικό
βήμα εξωστρέφειας
της ελληνικής
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και του
ΤΕΙ Αθήνας

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας και
του City Unity College Nicosia της Κύπρου
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Επιβράβευση 32 πρωτευσάντων
πτυχιούχων του ΤΕΙ Αθήνας

Ε

πιβράβευση των 32 πρωτευσάντων πτυχιούχων των
Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας με το ποσό των 6.400,00
ευρώ συνολικά, από το αποθεματικό του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας.
Από τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή Εκπαίδευσης
και Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας στην προσπάθειά της
να αναδείξει τους φοιτητές του Ιδρύματος που
διακρίνονται στις σπουδές τους, με απόφασή της,
θέσπισε την επιβράβευση των πρωτευσάντων
πτυχιούχων, μέσω του θεσμού χρηματικού βραβείου
σε κάθε ορκωμοσία, ως συμβολική επιβράβευση των
προσπαθειών τους για την ακαδημαϊκή διάκριση και
ως προτροπή για τη συνέχιση της επιστημονικής τους
ανέλιξης.
Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συστηματική
προσπάθεια του κάθε Τμήματος για την αναβάθμιση
των σπουδών και την ανάδειξη της άμιλλας και της
αριστείας για ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους,
που πρωτεύουν και μοχθούν καθημερινά.

5

Κοινωνικής Εργασίας Σουλακέλλη Μαρία
του Ιωάννη

Τμήμα

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

6

Μαιευτικής

Γούρμου Ευαγγελία
του Αναστασίου

1

Οινολογίας &
Τεχνολογίας Ποτών

Κανελλάκη Βερονίκη
του Κωνσταντίνου

2

Τεχνολογίας
Τροφίμων

Αθηναίος Παναγιώτης
του Γεωργίου

Τμήμα

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

1

Βιβλιοθηκονομίας
& Συστημάτων
Πληροφόρησης

Gjoni Ornela
του Roland

7

Νοσηλευτικής

Παπακωνσταντίνου Μπράτη Χρυσιάννα
του Ανδρέα

2

Εμπορίας &
Διαφήμισης

Μουρτίνη Εγκλαντίνα
του Κερίμ

8

Οδοντικής
Τεχνολογίας

Σέργη Βαρβάρα
του Εμμανουήλ

9

Οπτικής &
Οπτομετρίας

Κόκκαλη Ειρήνη
του Γεράσιμου

10

Προσχολικής
Αγωγής

3

Τα βραβεία απονεμήθηκαν, κατά την τελετή
ορκωμοσίας τους, από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας
και τους Προέδρους των Τμημάτων στους 32
πρωτεύσαντες πτυχιούχους που διακρίθηκαν με βάση
την τελική ακαδημαϊκή τους επίδοση.
Οι πτυχιούχοι οι οποίοι βραβεύτηκαν, κατά Τμήμα,
είναι οι εξής:

Ορκομωσια Ιουνιου 2016

Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Κατεύθυνση
Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας

Τσιούσκα Κριστίνα
του Ιόν

- Κατεύθυνση
Διοίκηση Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας

Σπυρόπουλος Νικήτας
του Ευαγγέλου

- Κατεύθυνση
Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Ρεβίθης Εμμανουήλ
του Γεωργίου

11

12

2

3

4

Τμήμα

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Αισθητικής και
Κοσμητολογίας

Μπάρδη Παρασκευή
του Ιωάννη

Τμήμα

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

1

Νούλα Δωροθέα
του Κωνσταντίνου

Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε

Πλάντζα Παναγιώτα
Δανάη
του Κωνσταντίνου

2

Ραδιολογίας &
Ακτινολογίας

Αλ Μοχάμαντ Στέφανος
του Μοχάμαντ

Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε.

Γρίσπος Σταμάτιος
του Λάμπρου

3

Φυσικοθεραπείας

Μιάρη Ιωάννα
του Θρασύβουλου

Μηχανικών
Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας Τ.Ε.

Ντούση Ανθούλα
του Θωμά

4

Μηχανικών
Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε.

Τσοτάκος Νικόλαος
του Θεοδοσίου

5

Ναυπηγών
Μηχανικών Τ.Ε.

Δερμάτης Χαράλαμπος
του Δημητρίου

6

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

Τμήμα
1

2

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Γραφιστικής
- Κατεύθυνση
Γραφιστικής

Ζουλινάκη Ισαβέλλα
του Δημητρίου

- Κατεύθυνση
Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών

Παπαϊωάννου ΒικτώριαΓεωργία
του Μιχαήλ

Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής,
Διακόσμησης
& Σχεδιασμού
Αντικειμένων

Τσιώκου Βαϊα
του Θωμά

- Κατεύθυνση
Δημόσιας Υγείας

Παναγοπούλου Αθηνά
του Μαρίνη

- Κατεύθυνση
Κοινοτικής Υγείας

Λουαρσαμπισβίλι Μαία
του Γκότσα

3

Εργοθεραπείας

Γκοτσοπούλου
Παρασκευή
του Κωνσταντίνου

Συντήρησης
Αρχαιοτήτων &
Έργων Τέχνης

Μαυρομάτη Ελευθερία
του Γουλιέλμου

4

Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών

Μαρκίδης Χαράλαμπος
του Ευστρατίου

Ιατρικών
Εργαστηρίων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
1

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Τσακαλάκη Ελευθερία
του Γεωργίου

- Κατεύθυνση
Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε.

Ψυχάρη Αναστασία
του Σταύρου

- Κατεύθυνση
Τσέκος Παύλος
Μηχανικών
του Γεωργίου
Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ
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Ευρωπαϊκό κέντρο εξετάσεων
της αραβικής γλώσσας
το ΤΕΙ Αθήνας

Τ

Ο πρέσβης
της Παλαιστίνης
στο ΤΕΙ Αθήνας

Ο

πρέσβης της Παλαιστίνης κ. Μαρουάν Τουπάση
και ο υπεύθυνος των μορφωτικών υποθέσεων
της πρεσβείας της Παλαιστίνης κ. Μωχάναντ Τζαράρ
παρεβρέθηκαν σε επίσημη επίσκεψη στο γραφείο
του πρόεδρου του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μιχαήλ Μπρατάκου,
παρουσία των κ.κ. Παναγιώτη Καλδή και Σεχάντε
Αντνάν.
Η συνάντηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης από τον
πρόεδρο του ΤΕΙ στον πρέσβη να παραστεί στην
ορκωμοσία του Τμήματος Ιατρικών Οργάνων όπου
ένας Παλαιστίνιος φοιτητής του τμήματος ήρθε
πρώτος στην βαθμολογία με 9,34.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας
του ΤΕΙ με Παλαιστινιακά πανεπιστήμια.

ο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της
Αθήνας και το An-NajahNationalUniversity of
Nablus, υπέγραψαν Memorandum of Understanding
για κοινές προσπάθειες στους τομείς της Επιστήμης,
της Έρευνας, της Τεχνολογίας, της Κοινωνίας και του
Πολιτισμού.
Συγκεκριμένα, υπογράφηκε από τους Καθηγητές
Μιχάλη Μπρατάκο και MaherNatsheh, ActingPresident του An-NajahNationalUniversity, Προέδρους των
δυο Ιδρυμάτων, το Παράρτημα Ι της Συμφωνίας που
αναφέρεται στην Εφαρμογή της ως προς το σκέλος της
ArabicLanguageCertification.
Σε εφαρμογή του Παραρτήματος Ι το ΤΕΙ Αθήνας
θα οργανώνει Προγράμματα Εξετάσεων και
Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας μη Αραβόφωνων
ατόμων, από όλη την Ευρώπη περιλαμβανομένης και
της Τουρκίας.
H δραστηριότητα αυτή που καθιστά την Ελλάδα
και το ΤΕΙ Αθήνας Ευρωπαϊκό κέντρο εξετάσεων και
πιστοποίησης της γνώσης της αραβικής γλώσσας, είναι
δε πολύ σημαντική για τη χώρα μας και την ανώτατη
εκπαίδευσή της, αφού η αραβική:
 είναι η 6η κατά πλήθος ομιλούμενη γλώσσα της
ανθρωπότητας και μια από τις 6 επίσημες γλώσσες του
ΟΗΕ,
 είναι η επίσημη γλώσσα σε 22 χώρες και τη μιλούν
περισσότεροι από 240 εκατομμύρια άνθρωποι,
 είναι η λειτουργική γλώσσα του Κορανίου.
Η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής θέσης της και της
κοινωνικο-ανθρωπιστικής συμπεριφοράς της, αποτελεί
τον πόλο έλξης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων,

μεταναστών και μη, που επιθυμούν μια θέση στον
ευρωπαϊκό χώρο συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας
της Ελλάδας.
Στη χώρα μας, από στοιχεία του Λιμενικού Σώματος
φαίνεται ότι μόνον το 2015 έφθασαν στην Ελλάδα
457.149 Σύριοι. Η ελληνική αστυνομία άρχισε ήδη
να χρησιμοποιεί αραβόφωνους αστυνομικούς, ενώ ο
ελληνικός στρατός προσφέρει μαθήματα αραβικής στα
στελέχη του.
Άλλες χώρες έχουν ήδη ετοιμαστεί για την
νέα κατάσταση πραγμάτων. Για παράδειγμα η
Σουηδία το 2015 δέχθηκε 163.000 πρόσφυγες από
αραβόφωνες περιοχές και η αραβική εκτιμάται ότι
θα γίνει η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στη Σουηδία
εκτοπίζοντας τη φινλανδική.
Οι ενδιαφερόμενοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, θα εξετάζονται
από καθηγητές του An-Najah National University στα
επίπεδα γνώσεων Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2 σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Η αραβική
είναι η 6η
κατά πλήθος
ομιλούμενη
γλώσσα της
ανθρωπότητας.

Οι εξετάσεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΙ Αθήνας. Τα θέματα θα επιλέγονται και το
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα χορηγείται από
το An-Najah National University, χωρίς συμμετοχή
ή παρεμβολή του ΤΕΙ Αθήνας στο ελεγκτικό και
πιστοποιητικό μέρος των εξετάσεων.
Οι πρώτες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις αρχές
Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στοιχεία στη σελίδα
www.arablang.org και στο κοινωνικό δίκτυο
www.facebook.com/Arabic-Language-Certification-1613540615635260.
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Επίτιμος Καθηγητής
του ΤΕΙ Αθήνας
ο Υπουργός Παιδείας
της Κύπρου, Κώστας Καδής

Μ

ε 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.
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Ο καθηγητής Αρ. Κοντογεώργης
σε εκδηλώσεις και
Διεθνές Συνέδριο στην Κίνα

Σ

τις 19 Ιουνίου του 2014, ο τότε πρωθυπουργός της
Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, και ο Πρωθυπουργός
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποφάσισαν
ότι το 2015 θα είναι το έτος Φιλίας της Ελλάδας
και της Κίνας, ελπίζοντας ότι αυτό θα ενδυναμώσει
την συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της
Οικονομίας, της Τεχνολογίας, του Τουρισμού και του
Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Zhoushan, που
αποτελείται από χίλια τετρακόσια νησιά, μια εθνικής
σπουδαιότητας περιοχή της Κίνας με έμφαση στην
οικονομία της θάλασσας, έχοντας πολλές ομοιότητες
με την Ελλάδα, η οποία έχει επίσης οικονομία
βασισμένη στην θάλασσα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό
και την τέχνη, προκειμένου να ενδυναμώσει την ήδη
υπάρχουσα συνεργασία, διοργάνωσε τον “ChinaGreece: East and West Ocean Civilization Dialog” ο
οποίος διεξήχθη κατά την διάρκεια του 9th “Zhoushan
Archepelago • China Ocean Culture Festival” από τις
14 έως 20 Ιουνίου 2015.
Ο επ. καθηγητής του τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών
Σπουδών, Δρ. Αριστείδης Κοντογεώργης, παρευρέθηκε
επίσημα προσκεκλημένος στην ανωτέρω διοργάνωση
και παρουσίασε στο Διεθνές Συνέδριο Φωτογραφίας
ερευνητική εργασία του για την ψηφιακή
φωτογραφία από ελικόπτερα και μεγάλη έκθεση
με αεροφωτογραφίες του από το Αιγαίο. Επίσης, με
διάσημους Κινέζους φωτογράφους, φωτογράφισαν

Το φωτογραφικό άλμπουμ, που δημιουργήθηκε τότε,
είχε μέσα φωτογραφίες από το Putuoshan του Δήμου
Zhoushan, ένα από τα μεγαλύτερα Βουδιστικά κέντρα
της Κίνας, που μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέρουσες, και
ρωτώντας έμαθα ότι εκεί λατρεύεται η θεά Γκουανγίν,
την οποία ονομάζουν Θεά του Ελέους.
Εκεί είδα μια μεγάλη ομοιότητα με την προσωπική μου
πατρίδα την Τήνο (την Παναγία την λέμε και Ελεούσα)
και τότε σκέφτηκα ότι μπορώ να οργανώσω την
Σημειώνεται ότι, ο κ. Κοντογεώργης επισκέφτηκε για
αδελφοποίηση των δύο δήμων, η οποία υπογράφηκε
πρώτη φορά την επαρχία Zhejiang, όπου βρίσκεται και πριν 5 χρόνια, μεταξύ του Zhoushan και της Τήνου».
ο νησιώτικος δήμος Zhoushan, πριν απο 15 χρόνια.
Τότε, είχαν προσκληθεί 100 φωτογράφοι από 24 χώρες Σε μια εποχή, όπου υπάρχει ενδιαφέρον για
του κόσμου, οι οποίοι σε 4 διαφορετικές ομάδες
περισσότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ο
ταξίδεψαν σε όλη την επαρχία Zhejiang. Ήταν μια
Δήμος του Zhoushan, η πύλη του Θαλάσσιου Δρόμου
εποχή, όπως μας ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης, «που
του Μεταξιού, προχωρώντας στην αδελφοποίηση με
υπήρχαν ποδήλατα στον δρόμο και οι λεωφόροι ήταν άλλη μία περιοχή της Ελλάδας, εκφράζει με αυτόν
ακόμα άδειες. Δεν υπήρχαν παραπάνω από μερικά
τον τρόπο τη σημασία που δίνει στην ανάπτυξη
κρατικά αυτοκίνητα και μερικά φορτηγά, τίποτε άλλο. των σχέσεων μεταξύ των δύο άκρων αυτής της
Φωτογραφίσαμε τα ωραιότερα μέρη τους και έτσι
θαλάσσιας διαδρομής, προσδοκώντας σε περισσότερες
έγινε η πρώτη τουριστική εκστρατεία της επαρχίας
συνεργασίες, με τεράστιο όφελος και για τις δύο
Zhejiang με βιβλία και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.
πλευρές.
περιοχές των νησιών και οι φωτογραφίες τους θα
αποτελέσουν μέρος του υλικού μιας έκθεσης για το
Θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού.
Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, παρευρέθηκε
στην τελετή Ευχαριστιών στον Ωκεανό για το
πλούσιο ψάρεμα της χρονιάς, καθώς και στην τελετή
αδελφοποίησης του Δήμου Zhoushan με το Δήμο
Λευκάδας.
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Επίσκεψη
του προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας
στο Πανεπιστήμιο
Roston-on-Don της Ρωσίας
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας εκφωνεί λόγο στο πλαίσιο εκδήλωσης στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου.

Σ

τις 9-9-2015, το Πολιτειακό
Πανεπιστήμιο του Rostov-on-Don
της Ρωσίας γιόρτασε την 85η επέτειο
της ιδρύσεως του με επίτιμους
καλεσμένους τον πρόεδρο του ΤΕΙ
Αθήνας κ. Μιχάλη Μπρατάκο και τον
Καθηγητή κ. Μιχάλη Γλαμπεδάκη.
Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό
συμμετείχαν, εκτός από το ΤΕΙ
της Αθήνας, εκπρόσωποι από 8
Ρωσικά πανεπιστήμια, 2 Γεωργιανά, 2
Ινδονησιακά και ένα Τσέχικο. Η υποδοχή
και η φιλοξενία που επιφυλάχθηκε σε
όλους τους καλεσμένους, ήταν θερμή
και εγκάρδια καθ’ όλη τη διάρκεια του
εορτασμού.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον λόγο
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου,
καθηγητή κ. Besari-on Chokhoevich
MESKHI, ο οποίος στην εναρκτήρια
ομιλία του αναφέρθηκε στη συνεργασία
του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Αθηνών.
Μία συνεργασία που, όπως δήλωσε και
ο Πρύτανης, αναμένεται να αποδώσει
ακόμα περισσότερους καρπούς μέσα
στα επόμενα χρόνια. Το βράδυ της
ίδιας ημέρας, σε μεγαλοπρεπή τελετή

που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο
του Πανεπιστημίου και στην οποία
συμμετείχαν 1500 καλεσμένοι,
ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας εκφώνησε
λόγο και αναφέρθηκε με τη σειρά του
στις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ
Ρωσίας και Ελλάδας.
Μέρος της ομιλίας κατέλαβαν οι
αναφορές στον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης της Ευρώπης, στην
επιτυχή πορεία των Ελληνικών ΑΕΙ
προς τον χώρο αυτόν και την σχεδόν
απόλυτη εφαρμογή της διακήρυξης
της Μπολόνια από το ΤΕΙ Αθήνας.
Τα παρατεταμένα χειροκροτήματα
των συμμετεχόντων στο κατάμεστο
αμφιθέατρο επιβεβαίωσαν την αποδοχή
των λεγόμενων του Προέδρου.
Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε
με μία μεγάλη δεξίωση η οποία έδωσε
την ευκαιρία στον Πρόεδρο
κ. Μιχάλη Μπρατάκο και στον καθηγητή
κ. Μιχάλη Γλαμπεδάκη να ανταλλάξουν
απόψεις με Πρυτάνεις Ρωσικών και
άλλων Πανεπιστημίων ενισχύοντας έτσι
της εξωστρέφεια του ΤΕΙ του Αθηνών.
Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων
ήταν αφιερωμένη στη Διαδικασία της

Μπολόνια. Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας
προήδρευσε της εκδήλωσης, ενώ
ο καθηγητής κ. Μιχάλης Γλαμπεδάκης
έδωσε διάλεξη με θέμα την Ευρωπαϊκή
Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Διακήρυξη
της Μπολόνια και τα Εργαλεία
Εφαρμογής της. Η ομιλία
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι
αλλεπάλληλες και συνεχείς ερωτήσεις
του ακροατηρίου οδήγησαν στον
διπλασιασμό της διάρκειας της από
την αρχικά προβλεπόμενη. Αυτό που
πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι
η σπουδαιότητα της ύπαρξης και
λειτουργίας του πανεπιστημίου στην
τοπική κοινωνία.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν όλες
οι τοπικές αρχές, ο Δήμαρχος
της πόλης (με δωρεά του Δήμου
κατασκευάστηκαν η πισίνα και τα
δυο γήπεδα του Πανεπιστημίου),
εκπρόσωποι των τραπεζών της πόλης,
ένας εκ των οποίων παρέδωσε στον
Πρύτανη επιταγή 850.000 ρουβλίων
για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο
Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Αρχηγός της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
οι βετεράνοι πολέμων και πλήθος

επώνυμων και μη κατοίκων της
περιοχής.
Το πανεπιστήμιο DSTU έχει 6 σχολές
(Φυσικομαθηματική, Τεχνικών Επιστημών,
Οικονομίας, Ιστορίας, Φιλοσοφική και
Παιδαγωγική) με 45.000 φοιτητές και
8.000 προσωπικό ενώ έχει συνάψει
πολλές συνεργασίες με τον Ιδιωτικό
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο:
- Mε την εταιρεία EURODON LLC,
μια κάθετη μονάδα από την εκτροφή
έως τη διακίνηση τελικών προϊόντων
γαλοπούλας. Η εταιρεία παράγει,
συσκευάζει και διακινεί 120 χιλιάδες
τόνους προϊόντων γαλοπούλας τον
χρόνο και είναι η μεγαλύτερη Ρωσική
εταιρεία του είδους. Το πανεπιστήμιο
DSTU παρέχει υπηρεσίες ποιοτικής
υποστήριξης της παραγωγής της
εταιρείας. Σχεδίασε και ελέγχει το
σύστημα αερισμού/εξαερισμού των
χώρων εκτροφής, το διαιτολόγιο και τη
σίτιση των πτηνών, τον ποιοτικό έλεγχο
των προϊόντων.
Οι καθηγητές έχουν διαρκή συνεργασία
με την εταιρεία, ενώ οι φοιτητές των
αντίστοιχων τμημάτων κάνουν την
πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία.

- Με Ρωσικό τοπικό κανάλι
για την παραγωγή ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών προγραμμάτων
στα εργαστήρια/στούντιο του
Πανεπιστημίου. Την παραγωγή την
κάνουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι
εκπαιδεύοντας έτσι τους φοιτητές
σε πραγματικές συνθήκες.
Όπως μας εξήγησαν οι συνοδοί μας,
οι συνεργασίες με τις ιδιωτικές
εταιρείες είναι πολύ χρήσιμες γιατί
εκτός των οικονομικών ωφελημάτων,
φέρνουν σε συνεχή επαφή το διδακτικό
προσωπικό και τους φοιτητές με το
πραγματικό εργασιακό και οικονομικό
περιβάλλον.
Τέλος, ο Πρύτανης του DSTU και ο
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας συμφώνησαν
να αναμορφώσουν τη συνεργασία των
δυο ιδρυμάτων στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο, με αύξηση του αριθμού
των ανταλλασσόμενων φοιτητών και
προσωπικού, αλλά και με συνεργασία
στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών.
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών

Σπουδών στο ΤΕΙ Αθήνας

Σ

το ΤΕΙ Αθήνας λειτουργούν 26 Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, από τα οποία τα 15
είναι αυτοδύναμα και τα 11 πραγματοποιούνται σε
συνδιοργάνωση με άλλα Ιδρύματα.

Σχολή Διοίκησης
και Οικονομίας

Σχολή Επαγγελμάτων
Υγείας & Πρόνοιας

Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα Π.Μ.Σ.
κατ’ αλφαβητική σειρά ανά Σχολή, σε δύο κατηγορίες,
α. Aυτοδύναμα και β. Συνδιοργανώσεις:

Σχολή Καλλιτεχνικών
Σπουδών

Σχολή Τεχνολογίας
Τροφίμων & Διατροφής

Αυτοδύναμα:

Αυτοδύναμα:

Αυτοδύναμα:

Αυτοδύναμα:

● Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΜΒΑ.

● Βιοϊατρικές Μέθοδοι
και Τεχνολογία
στη Διάγνωση.

● Παραγωγή Βίντεο,
Οπτικοακουστικά Μέσα
και Κινούμενα Γραφικά.

● Επιστήμη Οίνου
και Ζύθου.

● Γεωχωρικές
Τεχνολογίες.

● Κοινωνική Εργασία.

Συνδιοργανώσεις:

● Επιστήμη & Τεχνολογία
Τροφίμων.

● Νευρολογικά Νοσήματα
- Σύγχρονη Πρακτική
Βασισμένη σε Ενδείξεις.

● Μουσειακές Σπουδές.

● Προηγμένα Συστήματα
& Μέθοδοι στη
Βιοιατρική Τεχνολογία.

Συνδιοργανώσεις:
● Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα
στον Τουρισμό.

● Σχεδίαση και Ανάπτυξη
Προηγμένων
Συστημάτων
Ηλεκτρονικής.

● Προηγμένη και
Τεκμηριωμένη
Μαιευτική φροντίδα.

● Τεχνολογίες
Υπολογισμού και
Δικτύων.

● Τεχνικές Οπτομετρικού
Ελέγχου.

Συνδιοργανώσεις:

● Τραύματα & Έλκη Θεραπεία & Φροντίδα.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816&lang=el

● Πληροφορική, Σύνθεση
Εικόνων και Σχεδιασμός
Γραφικών.

Συνδιοργανώσεις:
● Εργαστηριακή &
Κλινική Νοσηλευτική
Καρδιολογία.
● Έρευνα στην γυναικεία
αναπαραγωγή.
● Κλινική Παιδιατρική και
Νοσηλευτική Έρευνα.

Π.Μ.Σ
της Σχολής
Τεχνολογίας
Τροφίμων &
Διατροφής

● Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και
Επείγουσα
Νοσηλευτική.

● Προαγωγή και Αγωγή
της Υγείας.

● Τεχνολογία
της Ενέργειας.
● Τεχνολογίες
Πληροφορικής στην
Ιατρική και τη Βιολογία.

Π.Μ.Σ
της Σχολής
Διοίκησης &
Οικονομίας

● Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και
Καρδιολογική
Νοσηλευτική.

Π.Μ.Σ
της Σχολής
Επαγγελμάτων
Υγείας &
Πρόνοιας

Σχολή Τεχνολογικών
Εφαρμογών

Αυτοδύναμα:

● Διοίκηση και Διαχείριση
Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Φροντίδας.

Π.Μ.Σ
της Σχολής
Τεχνολογικών
Εφαρμογών
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Προγράμματα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
του ΤΕΙ Αθήνας

Π.Μ.Σ
της Σχολής
Καλλιτεχνικών
Σπουδών
Σχολή
Καλλιτεχνικών
Σπουδών
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Μετονομάστηκε το τμήμα
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

Σχολές και Τμήματα
του ΤΕΙ Αθήνας

Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται
σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας».

Σ

Δ

ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο
μετονομάζεται το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σε Τμήμα Ακτινολογίας και
Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.

το ΤΕΙ Αθήνας λειτουργούν 27 Τμήματα,
τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές,
που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό,
τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Τα περισσότερα Τμήματα έχουν επιτυχώς αξιολογηθεί
από εξωτερικές διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης, ενώ

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε
συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά
που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας
- Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του
ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί
με το Π.δ. 164/1996 (Α ́ 118).

http://www.xr.teiath.gr/

Σχολή Διοίκησης
και Οικονομίας
● Βιβλιοθηκονομίας &
Συστημάτων
Πληροφόρησης
● Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επαγγελμάτων
Υγείας & Πρόνοιας
● Αισθητικής και
Κοσμητολογίας
● Δημόσιας Υγείας
και Κοινοτικής Υγείας

Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Δημόσιας Υγείας
(Δημόσιας Υγιεινής)

Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας

Επισκεπτών Υγείας
(Κοινοτικής Υγείας)

Διοίκησης
Τουριστικών
Επιχειρήσεων &
Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας
● Εμπορίας & Διαφήμισης

● Εργοθεραπείας
● Ιατρικών Εργαστηρίων
● Κοινωνικής Εργασίας
● Μαιευτικής

μεγάλος αριθμός τμημάτων, όπως και υπηρεσιακών
δομών, έχουν πιστοποιηθεί (TUV AUSTRIA CERT
GMBH) και ακολουθούν σύστημα διαχείρισης
ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO
9001:2008.
Τα 27 Τμήματα του ΤΕΙ είναι τα εξής:

Σχολή Καλλιτεχνικών
Σπουδών
● Γραφιστικής
Γραφιστικής
Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών

Σχολή Τεχνολογίας
Τροφίμων & Διατροφής

● Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε.

● Τεχνολογίας Τροφίμων

● Μηχανικών Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας Τ.Ε.
● Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε.

● Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής,
Διακόσμησης
& Σχεδιασμού
Αντικειμένων

● Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε
● Ναυπηγών Μηχανικών
Τ.Ε.

● Συντήρησης
Αρχαιοτήτων & Έργων
Τέχνης

● Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας &
Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

● Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών

Μηχανικών
Τοπογραφίας &
Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

● Οδοντικής Τεχνολογίας
● Οπτικής & Οπτομετρίας

Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε.

● Προσχολικής Αγωγής

● Φυσικοθεραπείας

Σχολή Τεχνολογικών
Εφαρμογών

● Οινολογίας &
Τεχνολογίας Ποτών

● Νοσηλευτικής

● Ακτινολογίας &
Ακτινοθεραπείας
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Σχολή
Τεχνολογικών
Εφαρμογών
Σχολή
Διοίκησης &
Οικονομίας

Σχολή
Επαγγελμάτων
Υγείας &
Πρόνοιας

Τεχνολογικό
Εκπαίδευτικό
Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή
Καλλιτεχνικών
Σποπυδών

Σχολή
Τεχνολογίας
Τροφίμων &
Διατροφής

http://www.teiath.gr/articles.php?id=53645&lang=el
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Ο εθνικός διάλογος
για την Παιδεία και το Σχέδιο
ΑΘΗΝΑ - Η ταξική διάσταση
και ο αντίλογος
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γραφιστικής,
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΣΚΣ, ΤΕΙ Αθήνας

Σ

την παρούσα δημοσίευση αλλά και σε αυτές
που θα ακολουθήσουν, θα επιχειρήσω να
παραθέσω στοιχεία και δεδομένα τα οποία θεωρώ ότι
μπορούν να συμβάλλουν σε μία ουσιαστική πορεία
εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης με προοδευτικό
πρόσημο. Εκτός από την δημοσίευση αυτή θα γραφούν
δύο ή τρεις ακόμη που θα αφορούν τον κλάδο και
τη βιομηχανία των γραφικών τεχνών, την ανάλυση
του γνωστικού αντικειμένου και του επιστημονικού
πεδίου των γραφικών τεχνών και των τεχνολογιών των
Media καθώς και την (τραυματική) εμπειρία από την
εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στο Τμήμα Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας.

1. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, η Σχολή Γραφικών Τεχνών
και Καλλ. Σπουδών και το Τμήμα Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών
Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ όπως αυτό εξειδικεύτηκε και
εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στα Ανώτατα
Ιδρύματα και ειδικότερα στα ΤΕΙ, έχει δημιουργήσει
σωρεία προβλημάτων και αδιεξόδων. Ο σκοπός
αυτής της δημοσίευσης δεν είναι να παραθέσει την
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και την καθολική
αντίθεση ΟΛΩΝ στα όσα περιείχε και επέβαλε το
σχέδιο ΑΘΗΝΑ (και που είναι καταγεγραμμένη σε
πλήθος αναλύσεων που έχουν κατατεθεί από όλους
τους φορείς του κλάδου και του εκπαιδευτικού χώρου
στο Υπουργείο Παιδείας). Σκοπός της δημοσίευσης
είναι να αναδείξει τα προβλήματα, τα αδιέξοδα
και την πορεία προς την εξαφάνιση σε ειδικότητες
και γνωστικά αντικείμενα αλλά και να προτείνει
τεκμηριωμένες στρατηγικές για την σύγχρονη

ανάπτυξη της εκπαίδευσης στο σύνολό της.
Η αφορμή αλλά και τα παραδείγματα που θα
παρατεθούν, αφορούν τη Σχολή Γραφικών Τεχνών
και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας που
μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών”
(αλήθεια τι αντιπροσωπευτικός τίτλος για σχολή σε
ένα Τεχνολογικό Ιδρυμα !) και τα Τμήματα Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής που συγχωνεύθηκαν
σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών
κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”.
Τα δύο Τμήματα ήταν και είναι μοναδικά στην
Τριτοβάθμια - Ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα
το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό
πεδίο της τεχνολογίας γραφικών τεχνών με
λειτουργία ως Τμήμα απο το 1974 στο ΤΕΙ Αθήνας,
στοχοποιήθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας (2013)
και (ακατανόητο γιατί) υποβαθμίστηκε με το σχέδιο
ΑΘΗΝΑ και το Π.Δ95/2013. Ουσιαστικά αποτέλεσε
χαρακτηριστικό παράδειγμα συνειδητής υποβάθμισης
ενός εξαιρετικού αλλά και μοναδικού γνωστικού
αντικειμένου στην Ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Και
αυτό παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του είναι σε
πλήρη αρμονία με ένα συγκεκριμένο και εξελισσόμενο
πεδίο εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας,
απόλυτα ουσιαστικό αντίκρυσμα του πτυχίου στην
αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και με σημαντική
παρουσία στον συγκροτημένο χώρο της επιστημονικής
έρευνας της επιστήμης των γραφικών τεχνών.
Ωστόσο, στην παρούσα ανάλυση, θα επιχειρήσω να
παρουσιάσω το γενικότερο πλαίσιο για το περιεχόμενο
του εθνικού διαλόγου για την παιδεία και γενικές

προτάσεις σύγχρονου σχεδιασμού της εκπαίδευσης,
χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από την εφαρμογή
του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας.

των μέτρων της κατάργησης ή της συγχώνευσης, από
τους σχεδιαστές του ΑΘΗΝΑ και αυτή η ενέργεια
εντάχθηκε στο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρήθηκε η
διάλυση Σχολών και Τμημάτων στα ΑΕΙ.

2. Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Η ταξική διάσταση

Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έφεραν τα
Δημόσια ΑΕΙ οι πολιτικές των μνημονίων και όσοι
με την ευκαιρία της κρίσης συνειδητά επιδίωξαν να
διαλύσουν την δημόσια εκπαίδευση και να προκρίνουν
την σαφέστατα ταξική στρατηγική της παράδοσης της
εκπαίδευσης στους ιδιώτες.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εφαρμογή του σχεδίου
ΑΘΗΝΑ αποτέλεσε έναν απο τους κύριους πυλώνες
μιας συγκεκριμένης πολιτικής υποβάθμισης της
δημόσιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας
(2013) και είναι ισάξια με την κατάργηση των
ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ αλλά και με το κλείσιμο της
ΕΡΤ. Η κυβερνητική αλλαγή από το 2015, σταμάτησε
τα σχέδια περαιτέρω διάλυσης της δημόσιας Ανώτατης
εκπαίδευσης με το επερχόμενο “ΑΘΗΝΑ 2”, το
περιεχόμενο του οποίου, όπως και στο πρώτο ΑΘΗΝΑ,
έντεχνα αφηνόταν να διαρρεύσει στην ακαδημαϊκή
κοινότητα ώστε να δημιουργηθεί το σχετικό κλίμα…
Με την εξέλιξη αυτή - την κυβερνητική αλλαγή το
2015 - διαμορφώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα
για την ριζοσπαστική αναδιάρθρωση των δομών
της εκπαίδευσης γενικότερα αλλά και ειδικότερα
της απαραίτητης επαγγελματικής - δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και με την διαμόρφωση του ενιαίου
χώρου έρευνας και ανώτατης εκπαίδευσης,
σε πραγματική, ουσιαστική, προοδευτική και
σύγχρονη κατεύθυνση, κάτι το οποίο όμως μένει να
αποδειχθεί… Ωστόσο, πριν από όλα είναι απαραίτητο
να παρατηρήσουμε την σημερινή κατάσταση, στην
ανώτατη εκπαίδευση.
Η σημερινή κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως
κατάσταση αναμονής, ιδιαίτερα λόγω του γενικότερου
προβλήματος της συνεχιζόμενης ολόπλευρης κρίσης.
Η έναρξη του εθνικού διαλόγου απο τη σημερινή
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, παρά τις επιμέρους
αντιρρήσεις και διαφωνίες, μπορεί να χαρακτηριστεί
ως θετική εξέλιξη. Τροχοπέδη αποτελεί η συνεχιζόμενη
κρίση - με κύρια την ευθύνη των δανειστών - και το
προσφυγικό όπου δεν επιτρέπεται στη σημερινή
κυβέρνηση να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο και
με τη συμμετοχή όλων των φορέων να διαμορφώσει
το σύγχρονο πεδίο της εκπαίδευσης για τις επόμενες
δεκαετίες.
Η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία
χρόνια, άφησε συνειδητά τα δημόσια ΑΕΙ χωρίς
χρηματοδότηση, χωρίς προσωπικό και με πλήρη
απαξίωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των
εκπαιδευτικών. Η αποδυνάμωση Τμημάτων, Σχολών
και Ιδρυμάτων χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο επιβολής

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινίσω ότι
δεν έχω τίποτε εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Τουναντίον, η ιδιωτική εκπαίδευση έχει τον δικό
της σημαντικό και χρήσιμο ρόλο και είναι απολύτως
εφικτό και θεμιτό να υπάρχουν ιδιωτικές σχολές στην
Ελλάδα, όπως υπάρχουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά
συστήματα ανά τον κόσμο. Κατά τεκμήριο δε, σε
σύγχρονα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα με ισχυρή
και σύγχρονη δημόσια Ανώτατη εκπαίδευση όπως στις
ΗΠΑ και στη Γερμανία, λειτουργούν πλήθος ιδιωτικές
σχολές.
Επιπρόσθετα είναι επιβεβλημένη η παρουσία και
η συνεργασία της βιομηχανίας και της παραγωγής
στα δημόσια ΑΕΙ, κάτω βέβαια από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, που εγγυώνται την ανεξαρτησία στις
επιλογές των Ιδρυμάτων.
Αυτό άλλωστε ισχύει στο σύνολο των ΑΕΙ παγκοσμίως
και δεν καταλαβαίνω γιατί η χώρα μας πρέπει να
αποτελεί εξαίρεση.
Ωστόσο, σε αυτές τις χώρες, κανείς δεν διανοήθηκε να
υποβαθμίσει και να καταργήσει τη δημόσια ανώτατη
εκπαδευση ή να παρέμβει ταξικά υπέρ της προώθησης
των ιδιωτικών σχολών εις βάρος της δημόσιας
εκπαίδευσης. Και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά στα
καθ’ ημάς.
Αυτός ο στόχος επιδιώχθηκε να πραγματοποιηθεί με
τη συνειδητή συρρίκνωση και τον περιορισμό των
επιλογών των μαθητών των γυμνασίων ώστε να έχουν
ουσιαστικά μόνο δύο δρόμους:
- Tη συνέχιση των σπουδών τους στο γενικό λύκειο, με
μοναδικό στόχο την προετοιμασία για τις εξετάσεις για
την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
- Τη συνέχιση των σπουδών τους στις ιδιωτικές σχολές
κάθε είδους και μορφής.
Τα σχέδια ΑΘΗΝΑ (αλλά και η κατάργηση των
ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ) υπηρέτησαν αυτό το πλαίσιο,
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με την υποβάθμιση ειδικοτήτων και επιτυχημένων
Τμημάτων με αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας και
την έρευνα. Στόχο είχαν και έχουν να δημιουργήσουν
ειδικότητες με ασαφή και “απροσδιόριστα” γενικά
χαρακτηριστικά χωρίς συγκεκριμένο και συγκροτημένο
γνωστικό αντικείμενο, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν
ελλιπείς γνώσεις γενικής μορφής (προσοχή όχι γενικής
παιδείας που είναι απολύτως απαραίτητες) και να
είναι πιό ευάλωτοι στην αγορά εργασίας.
Για παράδειγμα:

Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών / ΤΕΙ Αθήνας

- Ποιός ήταν ο σκοπός της διαγραφής των λέξεων
“Γραφικές Τέχνες” από τον τίτλο της Σχολής Γραφικών
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών; Σε τι εξυπηρετεί,
εκτός από την δημιουργία ενός ψευδεπίγραφου τίτλου
που δε σημαίνει τίποτε σε μία Σχολή με γνωστικά
αντικείμενα των επιστημών των Γραφικών Τεχνών,
των Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Συντήρησης έργων
τέχνης και αρχαιοτήτων;
- Ποιά μελέτη επέβαλε την υποβάθμιση του επί
42 χρόνια λειτουργούντος Τμήματος Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών σε εισαγωγική κατεύθυνση;
- Γιατί διαγράφηκε η λέξη “τεχνών” από τον τίτλο του
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
του ΤΕΙ Αθήνας;
- Ποιόν εξυπηρετεί τελικά η εξαφάνιση των λέξεων
“Γραφικών Τεχνών “ και “Τεχνών” από τη Σχολή ΓΤ&ΚΣ
και από τα Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας;

3. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και η εξοικονόμηση πόρων Η αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης σε
άλλες χώρες.
Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, παρουσιάστηκε ως το μέσο για
την εξοικονόμηση πόρων. Δεν υπήρξε μεγαλύτερη
ανακρίβεια από αυτή! Για παράδειγμα, ποιοί πόροι
εξοικονομήθηκαν απο την συγχώνευση των Τμημάτων
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής σε
εισαγωγικές κατευθύνσεις; Αν το Υπουργείο Παιδείας
(2013) ήθελε πραγματικά να εξοικονομήσει πόρους,
γιατί δεν ενοποίησε για παράδειγμα το ΤΕΙ Αθήνας,
το ΤΕΙ Πειραιά και την ΑΣΠΑΙΤΕ; Προφανώς γιατί ο
στόχος των σχεδίων ΑΘΗΝΑ ήταν να διαλυθούν και να
απαξιωθούν Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα, χωρίς την
παραμικρή μελέτη των παραμέτρων που πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψιν για την αναμόρφωση των ΑΕΙ.
Η προσωπική μου εμπειρία από την αναδιάρθρωση
της Ανώτατης εκπαίδευσης στην Φινλανδία η οποία
έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια, κράτησε περί
τα τρία χρόνια. Συμμετείχαν οι πάντες: Τα ιδρύματα,
το προσωπικό, οι συλλογικοί φορείς, οι κλάδοι

της βιομηχανίας, της παραγωγής και της έρευνας
τα Ιδρύματα, οι Σχολές και τα Τμήματα, οι φορείς
της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί, οι επιχειρήσεις, η
βιομηχανία, τα συνδικάτα οι περιφέρειες κλπ. Το
αποτέλεσμα ήταν συγχωνεύσεις κυρίως Ιδρυμάτων,
λιγότερο Σχολών και όχι Τμημάτων, διότι ορθώς
κρίθηκε ότι εκεί χρειάζονται αναδιαρθρώσεις σε
υψηλότερο επίπεδο, διότι εκεί μπορούσαν να
επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος. Επίσης, στη χώρα
αυτή, η αναδιάθρωση έγινε με γνώμονα τις προβολές
της ανάπτυξης της συγκεκριμένης χώρας σε πεδία και
τομείς για τα επόμενα χρόνια, και με βάση τις ανάγκες
σε επιστημονικό προσωπικό (άσχετα φυσικά με την
οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα αυτή για
άλλους όμως λόγους - πχ η οι εξελίξεις για την ΝΟΚΙΑ πρώην ναυαρχίδα της βιομηχανίας της χώρας).
Παραδείγματα αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων
υπάρχουν πολλά. Αναφέρω την συγχώνευση δύο
Ανωτάτων σχολών σχετικών με τις Γραφικές Τέχνες
στην Βάδη-Βυρτεμβέργη της Γερμανίας το 2001:
Συγχωνεύθηκαν μετά από ουσιαστικό διάλογο, η
Ανώτατη Σχολή Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων
και Media της Στουτγκάρδης (Hochschule für
Druck und Medien-HDM) με την Ανώτατη Σχολή
Βιβλιοθηκονομίας και Μέσων Πληροφορικής (Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen - HBI).
Η συγχώνευση υλοποιήθηκε σε επίπεδο Ιδρυμάτων,
τα δε τμήματα και οι σχολές παρέμειναν ως είχαν
και συνέχισαν να εξελίσσονται σύμφωνα με τον
σχεδιασμό των Σχολών και Τμημάτων (https://www.
hdm-stuttgart.de/hochschule/profil/ueber_die_hdm).
Δεν καταργήθηκε ούτε συγχωνεύθηκε κανένα Τμήμα
και μάλιστα με αποφάσεις άνωθεν, στη λογική του
“αποφασίζομεν και διατάσσομεν” χωρίς να υπάρξει
ουσιαστικός διάλογος.
Ποιά πρόνοια αυτής της μορφής είχαν τα σχέδια
ΑΘΗΝΑ; Ας μην είμαστε και πλεονέκτες! Υπήρχαν και
σημαντικές πρόνοιες στρατηγικής μορφής στο ΑΘΗΝΑ!
Με το Π.Δ.95/2013 υπήρξε πρόνοια να διοριστεί
Προϊστάμενος στο Τμήμα Γραφιστικής που προέκυψε
από τη συγχώνευση των Τμημάτων Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής και τον υποβιβασμό
τους σε κατευθύνσεις. Αυτή είναι πραγματικά μία πολύ
σημαντική συμβολή με του σχεδίου ΑΘΗΝΑ για τον
εκσυγχρονισμό της Ανώτατης εκπαίδευσης!
Θα παραθέσω ένα παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας
φορέα του Δημοσίου, και φορέων των κοινωνικών
εταίρων στην Ελλάδα (ναι υπάρχουν και τέτοια): του
ΕΚΕΠΙΣ (σήμερα ΕΟΠΠΕΠ), φορέων των κλάδων και
επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και
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των ομοσπονδιών των εργαζομένων για την εκπόνηση
των επαγγελματικών περιγραμμάτων (Job profiles)
από το ΕΚΕΠΙΣ. Συγκροτήθηκαν ομάδες με υπόδειξη
των φορέων και με τη συμμετοχή επιστημόνων από
τον κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και
εκπονήθηκαν και πιστοποιήθηκαν 203 επαγγελματικά
περιγράμματα. (http://www.eoppep.gr/index.php/el/
search-for/professional-outlines).
Μιας και συζητάμε για εκπαιδευτικό σχεδιασμό,
κατά πόσo έλαβε υπ’ όψη του το Υπουργείο Παιδείας
της προηγούμενης διακυβέρνησης (2013) τα
περιγράμματα αυτά και τις μελέτες του CEDEFOP για
τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό από την τεχνική
και επαγγελματική εκπαίδευση; Πόσο έλαβε υπ όψιν
εμπεριστατωμένες μελέτες σε Ευρωπαϊκή κλίμακα
όπως το έργο «Restructuring Forum: Sectors’ New
Skills for New Jobs” της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής;
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&eventsId=209&furtherEvents=...).
Στο έργο αυτό αποτυπώνονται οι απαιτούμενες
γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για
19 κλάδους της βιομηχανίας - μεταξύ αυτών και της
βιομηχανίας των γραφικών τεχνών (όπου συμμετείχα
ως ειδικός εμπειρογνώμων για τους κλάδους των
Γραφικών Τεχνών - printing and publishing), μέχρι το
2020. Τι από όλα αυτά εξετάστηκε; Και τελικά, γιατί
στην Ελλάδα υποβαθμίζεται και απαξιώνεται ο κλάδος,
η βιομηχανία και η εκπαίδευση των γραφικών τεχνών,
ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη (εντός και εκτός ΕΕ)
εξακολουθεί να είναι σημαντικός και να αναπτύσσεται;
(http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.fepfee.be/ContentPages/58377...).

4. Bήματα για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό
σχεδιασμό:
- Ο σχεδιασμός της παιδείας και της εκπαίδευσης σε
όλα τα επίπεδα πρέπει να ξεκινάει από τις ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας και να εξειδικεύεται με βάση
το εθνικό στρατηγικό σχέδιo ανάπτυξης της χώρας
(αλήθεια που είναι αυτό το σχέδιο;) για την κοινωνία,
την παραγωγή, τη βιομηχανία (με την ευρύτερη
έννοια) και την οικονομία, τις τέχνες και τον πολιτισμό.
- Mε βάση το σχέδιο αυτό προκύπτει μέσα από
οργανωμένο διάλογο ο προσδιορισμός των
αναγκών στην γενική παιδεία και στη συνέχεια στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ανώτατη εκπαίδευση
και την έρευνα, προκύπτει από το σχέδιο ανάπτυξης
της χώρας.

- Οι ανάγκες (δυναμικές και σε συνεχή αναμόρφωση)
μεταφράζονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για
το ανθρώπινο δυναμικό - εμάς όλους και ιδιαίτερα
τους νέους - που οδηγούν στην διαμόρφωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Learning outcomes) τόσο για την Δευτεροβάθμια τεχνική
και επαγγελματική εκπαίδευση όσο και για την
τριτοβάθμια - Ανώτατη εκπαίδευση και στη συνέχεια
για την έρευνα.
- Τα μαθησιακά αποτελέσματα οδηγούν στον
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην
δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση τόσο στο
κλαδικό επίπεδο (κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας)
όσο και στο επίπεδο των περιφερειών της χώρας,
πάντοτε σε μία δυναμική και συνδυασμένη συνεχή
εξέλιξη μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας –
βιομηχανίας (με την ευρύτερη έννοια).
Με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να σχεδιάζεται η
εκπαίδευση. Και ειλικρινά είναι τραγικό να συζητώνται
διατάξεις προσχεδίων νόμων όπου, η ύπαρξη ή όχι
ενός Τμήματος σε ένα Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, εξαρτάται
από «τον αριθμό των μελών Ε.Π. που υπηρετούν” - με
9 μέλη Ε.Π. λειτουργεί το Τμήμα με 8 καταργείται ή
συγχωνεύεται!!).

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η Πανελλήνια Ενωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών- HELGRAMED (helgramed@gmail.
com) έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις
και τεκμηριωμένες αναλύσεις στο πλαίσιο του
Εθνικού Διαλόγου, σε ότι αφορά τον ανασχεδιασμό
της ανώτατης εκπαίδευσης στις Γραφικές και τις
Εφαρμοσμένες Τέχνες. Εχει προταθεί η λειτουργία
θεματικής επιτροπής με την συμμετοχή ΟΛΩΝ των
επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών
ενώσεων και συνδέσμων των γραφικών τεχνών και
εφαρμοσμένων τεχνών για τον αποτελεσματικό και
σύγχρονο σχεδιασμό της εκπαίδευσης στο τεχνικό
και επιστημονικό πεδίο και γνωστικό αντικείμενο των
γραφικών τεχνών και των εφαρμοσμένων τεχνών.
Το Υπουργείο Παιδείας καλείται να αξιοποιήσει την
εμπειρία 42 χρόνων για τη δημιουργία σύγχρονων
Σχολών και Τμημάτων με ουσιαστικό περιεχόμενο
και αντίκρυσμα των πτυχίων στην αγορά εργασίας
και στην συμβολή στην επιστημονική έρευνα στο
ευρύτερο πεδίο των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων
και εκδόσεων, του βιβλίου και της τυπογραφίας,
των μέσων οπτικής επικοινωνίας και φυσικά του
σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασίας.
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Από τους “χρυσοκάνθαρους”
των Λαυρεωτικών στα golden
boys των δομημένων ομολόγων
και των swaps (κοινώς ‘τράμπες’)
(β΄ μέρος)
Δρ Ιωάννης Δ. Μπουρής
Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, TEI Αθήνας

Τα golden boys των ομολόγων και των swaps
(κοινώς ‘τράμπες’)
Εννοιολογικές οριοθετήσεις
.... Η ζημία ζωής και χρημάτων, ην επροξένει
ο επί τέλους αποθνήσκων επί της λαιμοτόμου ληστής,
είνε αναξία παντός λόγου παραβαλλομένη
προς την καταδίκην εις την πείναν
ή την αυτοκτονίαν, ην επιβάλλει σήμερον ο ουδέποτε
σχεδόν τιμωρούμενος τραπεζίτης εις ασυγκρίτως
ανώτερον αριθμόν θυμάτων...
Ειλικρινώς δε σοι λέγω ότι προτιμώ να σκιάζωμαι
τους ληστάς επί της λεωφόρου παρά να μην είμαι
βέβαιος ότι δεν είνε καταχραστής, δωρολήπτης,
προδότης, συκοφάντης ή σιμωνιακός, ο τμηματάρχης,
ο ταμίας, ο λοχαγός, ο έμπορος, ο δημοσιογράφος
ή ο ιερεύς των οποίων σφίγγω την χείρα εν αιθούση
ή ασπάζομαι αυτήν εν εκκλησία»...
Εμμανουήλ Ροΐδης 1891
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ: (Ἅγιος Σώστης)

Ομόλογο: Είδος δανείου. Με το ομόλογο ο
δανειζόμενος «ομολογεί» ότι οφείλει στον δανειστή
(τον αγοραστή του ομολόγου) το κεφάλαιο,
που δανείσθηκε, ενώ ο καταβαλλόμενος τόκος
(τοκομερίδιο-κουπόνι) είτε καταβάλλεται περιοδικά
είτε στη λήξη του ομολόγου και αντιπροσωπεύει το
κόστος του δανείου για τον οφειλέτη.
Δομημένο ομόλογο: είναι μια ειδική κατηγορία
ομολόγων μακροχρόνιας διάρκειας, που σχεδιάζονται
ώστε οι κάτοχοί τους να έχουν την ευκαιρία να
εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες συνθήκες στις
αγορές χρήματος, και κυρίως τη διαφορά μεταξύ
βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων. Τα
δομημένα ομόλογα φέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο
του εκδότη τους, και τον κίνδυνο μεταβλητότητας
των επιτοκίων της αγοράς. Η αγοραία αξία των
ομολόγων δεν είναι σταθερή. Τα δομημένα ομόλογα
φέρουν κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται
στο ενδεχόμενο μείωσης της αγοραίας τιμής τους
λόγω των μεταβολών του επιπέδου των επιτοκίων.
Βασική αρχή: οι κάτοχοι δομημένων ομολόγων δεν
διακινδυνεύουν το κεφάλαιό τους (αποθεματικά που
προέρχονται από εισφορές εργαζομένων) και κυρίως
όταν είναι Ταμεία-Funds.
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Ομόλογο σταθερού επιτοκίου: Στο ομόλογο
αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσής του και η
ημερομηνία λήξης του, π.χ. 1.1.2007 και 1.1.2019
αντιστοίχως, οπότε πρόκειται για ένα ομόλογο
δωδεκαετούς διάρκειας. Αναγράφονται επίσης η
ονομαστική αξία του ( par ή face value), π.χ. 1000
ευρώ, και ένα επιτόκιο, π.χ. 2% ανά έτος - οπότε
πρόκειται για ένα ομόλογο σταθερού (2% ανά έτος)
επιτοκίου.
Τιμολόγηση Ομολόγου ( βλ. T.R.Mayes (1996), Financial Analysis, pp 174-181):
Εάν < Δεδομένα του Ομολόγου σταθερού επιτοκίου
(5%) >
Ονομαστική Αξία (par value)

1000

Τοκομερίδιο ( το κουπόνι του ομολόγου)

5%

Έτη μέχρι την λήξη

12

Το επιτόκιο της αγοράς

7%

Τότε < Η παρούσα (αγοραία) αξία του ομολόγου
εκτιμάται στις 839,42 υπό το άρτιο (κάτω από την
par value των 1000) >
Σενάριο #1: το επιτόκιο της αγοράς εκτιμάται ότι θα
πέσει κάτω του 5% ανά έτος, π.χ. στο 3%,
Εάν: το επιτόκιο της αγοράς πέσει κάτω του 5% ανά
έτος, π.χ. στο 3%,
Τότε: Η αγοραία αξία του ομολόγου θα ανέβει υπέρ
το άρτιο (πάνω από την par value των 1000) και θα
κυμανθεί στα 1.200,30 υπέρ το άρτιο.
Σενάριο #2: το επιτόκιο της αγοράς εκτιμάται ότι θα
ανέβει πάνω από το 5%, π.χ. στο 8%,
Εάν: το επιτόκιο της αγοράς ανέβει πάνω από το 5%,
π.χ. στο 8%,
Τότε: Η αγοραία αξία του ομολόγου θα πέσει από το
άρτιο (την par value των 1000) και θα κυμανθεί στα
771,30 υπό το άρτιο.
Σενάριο #3: Η τιμή του ομολόγου παραμένει στο άρτιο
(par value των 1000) όταν το επιτόκιο της αγοράς
ταυτίζεται με το τοκομερίδιο του ομολόγου (το
κουπόνι).
Συμπέρασμα: όποιος νομίζει ότι μπορεί να προβλέψει
σωστά τις διακυμάνσεις του επιτοκίου της αγοράς ή
κάνοντας τις κατάλληλες ‘τράμπες’ (swaps)1 μπορεί να
αγοραπωλεί το ομόλογο και να κερδίζει (ή να χάνει).

Σενάριο #4:
Η επενδυτική εταιρία #1 εκδίδει δωδεκαετές ομόλογο
για να δανειστεί και να καλύψει τις δανειακές ανάγκες.
Τα στοιχεία του Ομολόγου είναι
Ημ/νια έκδοσης

1/1/2007

Ημ/νια λήξης (maturity Date)

1/1/2019

Ημ/νια ανάκλησης (call Date)

1/1/2009

Τοκομερίδιο-κουπόνι (coupon rate)

0,06

Αγοραία απόδοση (required Return)

0,08

Αξία ρευστοποίησης στη λήξη

100

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (Call price)

105

Συχνότητα (frequency)

2

Ημερολογιακή βάση (Basis)

30/360

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ( βάσει υπολογισμών μας)
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (% ΣΤΟ ΑΡΤΙΟ) Value

84,753

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (Current Value)

7,08%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (Yield to Maturity)

8,00%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ (Yield to Call)

17,56%

Με τα στοιχεία αυτά τιμολογώντας το ομόλογο,
η παρούσα του αξία κυμαίνεται στο 84,753% @
Ονομαστικής Αξίας (δηλαδή υπό το άρτιο).

Εναλλακτικές κινήσεις:
Κίνηση #1: να το πουλήσει σε…. «αδαείς» ( κοινώς το
‘πασάρει’ ή το ‘σπρώχνει’) , αντί στα 84,753 που αξίζει,
στα 100 ή και υπέρ το άρτιο.
Κίνηση #2: εκτιμώντας ότι τα επιτόκια της αγοράς
θα μειωθούν δραστικά να το ανακαλέσει σε δύο
χρόνια από την έκδοση του ( κατόπιν συμφωνίας),
χρηματοδοτώντας έτσι το δανεισμό με μικρότερο
κόστος. Η απόδοση ανάκλησής του (Yield to Call)
τινάζεται στο 17,56%.
Κίνηση #3: συνδυασμός #1 & #2 δηλ. το ανακαλεί
(έστω και με premium 5%) στα δύο χρόνια που έχει
υψηλή χρηματοδότηση και το ‘πασάρει’ στους αδαείς
στο ‘αρτιο΄ή υπέρ το άρτιο με χαμηλό τοκομερίδιο.
Τα κέρδη είναι σημαντικά για την επενδυτική εταιρία
#1 τα οποία όμως μπορεί να προέρχονται από τα

μτφρ: Χειροκροτήστε, φίλοι, η κωμωδία τελείωσε!

αποθεματικά των Funds-Ταμείων….όταν το ομόλογο
μέσω ‘τράμπας’ καταλήξει στα Funds.
Εάν μέχρι την λήξη του ομολόγου που είναι δέκα
χρόνια γίνουν παρόμοιες ‘τράμπες’
μπορούμε να φανταστούμε τις αρνητικές επιπτώσεις
στα αποθεματικά των Funds-Ταμείων.
Σύνοψη: η επενδυτική εταιρία #1 , αν και έχει
προεισπράξει τους -υψηλούς- τόκους των δύο
πρώτων ετών, μπορεί μέσω ’τράμπας’ το ομόλογο
να καταλήξει στα Ταμεία -Funds, στην τιμή αντί στα
84,753%@par value που αξίζει, στο άρτιο ή ακόμα
χειρότερα υπέρ το άρτιο.
Δηλαδή, οι ‘αδαείς’ Διοικήσεις οι οποίες αν και
(δεν) γνωρίζουν (;) τις ‘τράμπες’ που έχουν γίνει,
το αγοράζουν: και με υπερτιμολόγηση και με πολύ
χαμηλές αποδόσεις υποθηκεύοντας την βιωσιμότητα
των αποθεματικών τους.
Επίμετρο
Φίλε αναγνώστη, η παράσταση (κωμωδία ή τραγωδία)
τελείωσε.
Ας θυμηθούμε τα τελευταία λόγια του Ρωμαίου
Αυτοκράτορα Αύγουστου, (63 π.Χ-14 μ.Χ.),

Έχουμε φτάσει λοιπόν στο έσχατο σημείο κοινώς
βάρεσε μπιέλα.
Δύο εναλλακτικές υπάρχουν:
Εναλλακτική #1: συνεχίζουμε στο ίδιο βιολί δηλαδή.
της ‘τράμπας’, της ‘αρπαχτής’, της ‘ ζούλας’ του ‘κονέ’,
της λοβιτούρας, της ‘ρεμούλας’, της ‘φούσκας’ μέχρι
της ρηξικέλευθης καταστροφής μας.
Εναλλακτική #2: αλλάζουμε ριζικά τον τρόπο σκέψης
μας - αρχικά μέσα από την παιδεία και κατόπιν την
κοινωνία / οικονομία / κτλ.
Επιλέγοντας την εναλλακτική #2 ατενίζοντας την
εναλλακτική #1 ίσως να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο
αύριο για την χώρα έχοντας άποψη για το χειρότερο.
Έτσι, τα απτά δείγματα γραφής των συνεπειών
της αλλαγής του τρόπου σκέψης επ’ ωφελεία της
κοινωνίας, αναμένεται πρώτοι να τα διαπιστώσουν
εκείνοι που τότε πρωταγωνίστησαν σε σκάνδαλα που
συντάραξαν την ελληνική, πολιτική, κοινωνική ζωή και
την ισχνή οικονομία της χώρας.

(τέλος β΄ μέρους)
1. Ο συνδυασμός της εφευρετικότητας των golden boys με την
αφέλεια και ευπιστία των ‘ανίδεων’ Διοικήσεων των Ταμείων-Funds
είναι καταστροφικός για τα αποθεματικά τους.

(μτφρ: Χειροκροτήστε, φίλοι, η κωμωδία τελείωσε!)
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Καρδιά και διατροφή
Δημήτριος Χανιώτης, Αναπλ. Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας

Τ

α τελευταία 50 χρόνια οι αλλαγές στον τρόπο ζωής
έχουν επηρεάσει σημαντικά την επίπτωση χρόνιων
νοσημάτων φθοράς στο γενικό πληθυσμό με επίκεντρο
του ενδιαφέροντος τα καρδιαγγειακά νοσήματα
(κυρίως τη στεφανιαία νόσο και τα εγκεφαλικά
επεισόδια) που αποτελούν σημαντική αιτία
νοσηρότητας και θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα σχέδια δράσεις και οι πολιτικές των κρατών και
διεθνών οργανισμών στοχεύουν σε αλλαγές της
συμπεριφοράς σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για
τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως
είναι το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα και οι
διατροφικές συνήθειες.
Ποτέ άλλοτε στην ανθρωπότητα η μαζική προσφορά
αλλά και η ευκολία πρόσβασης σε τροφές και τρόφιμα
δεν έχει ανάλογο προηγούμενο, γεγονός που οδήγησε
στην ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων, την κακή
διατροφή και την υπερβολική κατανάλωση με την
επιδημία της παχυσαρκίας.

προέλευσης και ακατέργαστα τρόφιμα ιδιαίτερα αυτά
που αποτελούν τον πυλώνα ως «ιερή τριάδα» σίτος,
οίνος και έλαιον στην γραπτή παράδοση της Εκκλησίας
«έδωκας ευφροσύνην εις την καρδίαν μου από σίτου,
οίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν» (Ψαλμ. 4,8).
Επίσης στα χαρακτηριστικά της μεσογειακής
διατροφής περιλαμβάνεται η υψηλή κατανάλωση
σε ποικιλία εποχιακών φρούτων και λαχανικών, που
υπερκαλύπτει τις διεθνείς συστάσεις για τουλάχιστον
5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα,
συχνή κατανάλωση σε όσπρια, ξηρούς καρπούς και
καθημερινά ακατέργαστα ή αδρά επεξεργασμένα
δημητριακά και τα προϊόντα τους (ομάδα του ψωμιού)
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πρόσληψη
σε φυτικές ίνες απαραίτητες και ωφέλιμες στη
μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία.

σύγχρονα
υγιεινά
διατροφικά
πρότυπα

Η σύγχρονη διατροφή «δυτικού τύπου» είναι
ενεργειακά συμπυκνωμένη και περιλαμβάνει μεγάλες
ποσότητες ζάχαρης και ζαχαρωδών προϊόντων,
αλατιού, συντηρητικών, επεξεργασμένων προϊόντων,
ζωικού λίπους, χοληστερόλης αλλά και φυτικής
προέλευσης λιπαρών με ανθυγιεινή κατεργασία (πχ.
μερική υδρογόνωση- transλιπαρά), γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε σακχαρώδη
διαβήτη, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, παχυσαρκία και
νομοτελειακά σε καρδιαγγειακά.

Στα σύγχρονα υγιεινά διατροφικά πρότυπα εξέχουσα
θέση κατέχει η μεσογειακή διατροφή ως τρόπος ζωής
με φυσική και κοινωνική δραστηριότητα αλλά και ως
επιλογή τροφίμων με περιορισμό στην κατανάλωση
ζωϊκών προϊόντων και την προτροπή σε φυτικής

Το ελαιόλαδο συνιστά κεντρικό σημείο της
μεσογειακής διατροφής κυρίως ως αγνό (extra)
παρθένο ελαιόλαδο που αποτελεί τον φυσικό χυμό
της ελιάς, πλούσιο σε ευεργετικά μικροσυστατικά με
αντιοξειδωτική δράση και πρέπει να αντικαθιστά κάθε
άλλου είδους προστιθέμενο λιπίδιο στις διατροφικές
επιλογές.
Στη μεσογειακή διατροφή συστήνεται η μέτρια
κατανάλωση κρασιού (όχι περισσότερο από 2
ποτηράκια κρασιού για τους άνδρες και 1 για τις
γυναίκες) πάντα με γεύματα και σε ώρες ανάπαυσης
ή διασκέδασης. Στις συστάσεις επισημαίνεται η
κατανάλωση άφθονου νερού (το καλύτερο φυσικό
αναψυκτικό) και ο περιορισμός κατανάλωσης αλατιού.
Με κριτήριο το αλάτι για τον έλεγχο της υπέρτασης
αλλά και τη μείωση της χοληστερίνης στην Αμερική
έχει δημιουργηθεί η εναλλακτική της μεσογειακής

διατροφής, η δίατα DASH Dietary Approaches to
Stop Hypertension) η οποία καταλαμβάνει την πρώτη
θέση σε δημοφιλία στο δυτικό κόσμο και αποτελεί
απαραίτητο συμπληρωματικό προληπτικό και
θεραπευτικό μέτρο σε παθήσεις του καρδιαγγειακού.
Η συνολική ημερήσια πρόσληψη αλατιού από όλες
τις πηγές δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 γραμ (δηλ. μέχρι
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι) και σε υπέρταση,
καρδιακή, νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη
και ηλικιωμένους ακόμη λιγότερο. Προτείνεται η
καθημερινή κατανάλωση 7-9 μερίδες σε φρούτα και
λαχανικά, 6-8 μερίδες ακατέργαστα δημητριακά,
2-3 μερίδες χαμηλών ή 0% λιπαρών γαλακτοκομικά,
δραστικό περιορισμό των ζωικών προϊόντων,
κόκκινου κρέατος, λίπους, γλυκών και αναψυκτικών,
δίνει έμφαση στους ανάλατους ξηρούς καρπούς και
τα όσπρια (4-5 μερίδες τη βδομάδα), το ψάρι και
τα πουλερικά (2 ή λιγότερες μερίδες εναλλακτικά
καθημερινά). Συνιστά απαραίτητα την άσκηση και τη
φυσική δραστηριότητα, τον έλεγχο του σωματικού
βάρους και τον περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ
και ως προστιθέμενα λιπίδια προτείνονται σπορέλαια,
ελαιόλαδο ή μαλακές μαργαρίνες. Εκτιμάται ότι
στην δίατα DASH η ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη
προέρχεται 55% από υδατάνθρακες, 18% πρωτεΐνες
και 27% από λιπίδια.
Ωστόσο έδαφος στην προστασία της καρδιαγγειακής
υγείας καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο δίαιτες με
βάση τα φυτικής προέλευσης προϊόντα γνωστές και ως
χορτοφαγικές δίαιτες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
οι αυστηρές χορτοφαγικές (strict vegans) όπου δεν
καταναλώνεται κανένα ζωικό τρόφιμο και επιτρέπεται
μόνο η κατανάλωση φυτικών τροφίμων και άλλες
όπως η Lacto-vegetarian: Επιτρέπεται η κατανάλωση
γαλακτοκομικών, όπως γάλα, γιαούρτι, τυρί, η Ovovegetarian: Επιτρέπεται και η κατανάλωση αυγών,

Lacto-ovovegetarian: Επιτρέπεται η κατανάλωση
γαλακτοκομικών και αυγών, Pesco-vegetarian:
Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού και η Flexitarian
(semi-vegetarian) όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
συστάσεις, συνήθως περιλαμβάνει τον lactoovovegetarian, με περιστασιακή κατανάλωση κρέατος,
ψαριού ή κοτόπουλου.
Επισημαίνεται η σημασία βιοδραστικών συστατικών
στις κατηγορίες τροφίμων με καρδιοπροστατευτικό
όφελος, όπως τα φρούτα και λαχανικά, τα ολικής
άλεσης προϊόντα, αδρά επεξεργασμένα ή ακατέργαστα
δημητριακά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα
γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών και με προβιοτικά,
τα θαλασσινά καθώς και τα ελαφρά αλκοολούχα
μπύρα και κρασί, που συμβάλουν στην βελτίωση
της ενδοθηλιακής λειτουργίας και προστασίας των
αγγείων. Επίσης διαπιστώνεται όφελος σε πλήθος
κλινικών μελετών με την κατανάλωση και πάντα
με μέτρο σοκολάτας υγείας (μαύρης σοκολάτας
χωρίς προσθήκη γάλακτος), ροφήματα με κακάο,
όλες οι κατηγορίες καφέ, πράσινο τσαϊ και βότανα
της ελληνικής φύσης καθώς και χυμοί με βάση
το φραγκοστάφυλο, το ρόδι και πρόσφατα το
συμπυκνωμένο χυμό από κεράσια.
Γενικά στην επιλογή μιας δίαιτας ή ενός διατροφικού
προτύπου πρέπει να εξασφαλίζεται η ποικιλία στα
γεύματα με παρουσία όλων των ομάδων τροφίμων,
η ισορροπία στην ενεργειακή κατανάλωση, η σωστή
κατανομή, ο προγραμματισμός των γευμάτων καθώς ο
κοινωνικός και πολιτισμικός χαρακτήρας τους.
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Επιστημονική - Τεχνολογική
Συνεργασία
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Ερευνητική ομάδα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΓΕΝΙΚΑ
Τα προβλήματα που προκαλεί η θαλάσσια ρύπανση
απασχολούν τη Διεθνή κοινότητα και η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ για την αντιμετώπιση αναλόγων
προβλημάτων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
Η πετρελαϊκή ρύπανση της θάλασσας αποτελεί
μείζον περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα
παγκοσμίων διαστάσεων. Τεράστια ποσά δαπανώνται
στις τεχνολογίες πετρελαϊκής απορρύπανσης του
θαλάσσιου χώρου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν
αποβεί πλήρως αποτελεσματικές.
Οι διαρροές πετρελαίου, από τις οποίες επιβαρύνεται
το θαλάσσιο περιβάλλον, προκαλούν οικολογικές

καταστροφές, συνοδευόμενες συνήθως και από
μεγάλες οικονομικές ζημίες, ιδιαίτερα στις οικονομικές
δραστηριότητες των παράκτιων πληττομένων
περιοχών. Θλιβερό παράδειγμα το ναυάγιο του πλοίου
Prestige το 2002 στον Ατλαντικό, κοντά στις ακτές της
Ισπανίας και ΒΔ Γαλλίας, βλ. Σχ.1.
Στη σημερινή πραγματικότητα, όπου σύμφωνα
με αξιόπιστες διεθνείς πηγές η μέση θαλάσσια
πετρελαϊκή ρύπανση ανέρχεται στους 1,2-1,5
εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως, τεράστια
οικονομικά ποσά δαπανώνται στις τεχνολογίες
πετρελαϊκής απορρύπανσης του θαλάσσιου χώρου,
οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποβεί πλήρως
αποτελεσματικές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου είναι:

Μια νέα μέθοδος απορρύπανσης του θαλάσσιου
χώρου βασίζεται στο μαγνητικό διαχωρισμό σε
συνδυασμό με ένα νέο απορροφητικό, ελαιόφιλο υδρόφοβο, επιπλέον, μαγνητικό υλικό CLEANMAG (=
Cleaning Magnetically). (βλ. Nicolaides et al 1998a,b),
το οποίο διασκορπιζόμενο πάνω στην επιφάνεια
της πετρελαιοκηλίδας, προσροφά πολύ γρήγορα το
πετρελαιοειδές.
Με σκοπό την αρχική εφαρμογή της προτεινόμενης
νέας τεχνολογίας σε πραγματική κλίμακα,
σχεδιάσθηκε, ναυπηγήθηκε, και δοκιμάσθηκε
(Χατζηκωνσταντής 2001) ένα πρωτότυπο σκάφος
περισυλλογής πετρελαιοειδών εξοπλισμένο με όλους
τους μηχανισμούς για την εφαρμογή της τεχνολογίας
CLEANMAG (=Cleaning Magnetically).

Ολικό μήκος

Length overall

18,50 m.

Πλάτος

Breadth

4,56 m.

Κοίλο

Depth

2,10 m.

Μηχανές πρόωσης

Propulsion
engines

VOLVO
PENTA 2 x
215 BHP

Ηλεκτροπαραγωγό Diesel- Electric
ζεύγος
generator

13,2 KW

Δεξαμενή
αποθήκευσης
υλικού

Tank of storage
CleanMag
material

15 m3

Κατηγορία πλόων

Voyage category

Εσωτερικού
- Internal

Τ.Π.Κ. εξοπλισμός

Telecommunication equipment

Α1 / Α2

Μαγνητικό
τύμπανο Διάμετρος

Μagnetic drum Diameter

40 cm.

Ταινιόδρομος Πλάτος

Conveyor Breadth

1,00 m.

Λόγω του μαγνητικού χαρακτήρα του υλικού, αυτό
μπορεί να περισυλλεχθεί με μαγνητικά μέσα (π.χ.
ηλεκτρομαγνήτες, συστήματα μονίμων μαγνητών
κ.α.) (σχήμα 2) σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα,
και να γίνει ανάκτηση μεγάλης ποσότητας του
πετρελαιοειδούς από την υδάτινη επιφάνεια, με
αρκετά σημαντικό ποσοστό επιτυχίας.

Σχήμα 1. Το δεξαμενόπλοιο Prestige μεταφέροντας 77,000ton πετρελαίου έπαθε βλάβη ανοικτά των ακτών της Ισπανίας στα μέσα Νοεμβρίου
του 2002. Μετά από 2 εβδομάδες το πλοίο κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε. Από τη διαρροή πετρελαίου επλήγη άμεσα μεγάλη έκταση
ακτογραμμής, καταστρέφοντας την τοπική αλιεία, την χλωρίδα και τη πανίδα της παράκτιας ζώνης της περιοχής, και προξενώντας μεγάλες
ζημιές στη τοπική οικονομία.
Σχήμα 2
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Με την ρίψη του υλικού CleanMag, επί της
πετραλαιοκηλίδας επιτυγχάνεται άμεση
προσρόφηση του πετρελαιοειδούς από αυτό και
άμεση συσσωμάτωσή του.

α. Συσσωματώματα του υλικού μετά από
ανάδευση της επιφάνειας,
β. τα συσσωματώματα κινούνται έντονα προς τον
μόνιμο μαγνήτη NdFeB, και
γ. τελική προσκόλληση των συσσωματωμάτων
στον μαγνήτη και απομάκρυνή τους από την
υδάτινη επιφάνεια.

σκοπιάς επιχειρησιακής ικανότητας για λειτουργία
σε περιοχές του Ελληνικού θαλάσσιου/παράκτιου
χώρου. Ειδικότερα, για την υποστήριξη της μελέτης
βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής ικανότητας
του ανωτέρω σκάφους σε περιβάλλοντα κοντά στις
ακτές, όπου η τοπογραφία και οι μεταβολές του
θαλάσσιου πυθμένα μπορεί να έχουν σημαντικές
επιδράσεις, διατυπώθηκαν μαθηματικά προβλήματα
και μελετήθηκαν τα αντίστοιχα αριθμητικά σχήματα
(βλ. π.χ. Belibassakis 2004 και Belibassakis 2005),
που επιτρέπουν τον υπολογισμό της υδροδυναμικής
συμπεριφοράς πλωτών σωμάτων σε γενική
βαθυμετρία, στις δύο και στις τρείς διαστάσεις,
βλ. Σχ.4.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. G. K. Nicolaidis, P. Skountzos, Y. Atanassova and K. Koutroumbas,
1998, “CLEANMAG: The magnetic cleanup of waterborn oil spills A new approach in the battle of oil spills cleanup”, EUROMAT 98,
Conference of the Portogues - European Material Society
on Materials in Oceanic Environment, Lisbon, Portugal, 22-24 July 98,
Vol. 1 (709 - 717).
2. G. K. Nicolaidis, P. Skountzos, Y. Atanassova and K. Koutroumbas,
1998, “CLEANMAG: Magnetism vs. Oil Spills”, INTER. CONFERENCE
on OIL SPILLS IN THE MEDITERRANEAN AND BLACK SEA REGIONS
(MEDOSC), Istanbul, Turkey, 15-18 September 1998.
3. Oil Spill Intelligence Report, 1999, Ediorial, Vol. XXII, No 31,
Cutter Information Corp., USA
4. G.K.Nikolaidis, A. Zisos, P. Skountzos, Y. Atanassova, D. Salt,
M. William and M. Clements, 2000, “Medium Scale Field Tests of the
CleanMag magnetic method for the waterborn oil spill clean up”,
INTERN. CONFERENCE on OIL SPILLS IN THE MEDITERRANEAN AND

Σχήμα 3. Εργαστηριακή επίδειξη εφαρμογής υλικού CLEANMAG

BLACK SEA REGIONS (MEDOCS), Istanbul, Turkey, October 2000.

H εργαστηριακή παρασκευή του νέου υλικού που
αναφέρθηκε, το οποίο έχει την ονομασία CLEANMAG
(=Cleaning Magnetically , Νικολαϊδης, 1996, Δίπλ.
Ευρεσ.GR1002782/96-OBI), επιτυγχάνεται με την
ανάμειξη πολυμερούς με ενεργοποιητές επιφάνειας
(surfactants) και μαγνητικού υλικού, βλ. Σχ. 3.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Παρά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του πλοίου
αυτού, ο συγκεκριμένος τύπος σκάφους δεν είναι ο
μοναδικός που ανταποκρίνεται βέλτιστα στην ανωτέρω
τεχνολογία. Με την συστηματική εξέταση άλλων
μορφών γάστρας, όπως π.χ. δίγαστρο σκάφος τύπου
catamaran, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί
σημαντική βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του
μελετώμενου πλοίου.
Τον σκοπό αυτό υποστήριξε σημαντικά η ανάπτυξη και
βελτίωση μαθηματικών μοντέλων για
- την πρόβλεψη των θαλάσσιων κυματισμών και
ρευμάτων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον,
- την διάδοση επιπλεόντων ρυπαντών (σε συνεργασία
με τα προηγούμενα μοντέλα), και
- την εκτίμηση υδροδυναμικής συμπεριφοράς πλοίων
και πλωτών σωμάτων, στην ανοικτή θάλασσα και
κοντά στις ακτές.

Στα πλαίσια ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε
στο Τμήμα Ναυπηγικής του ΤΕΙ Αθήνας, με Επιστ.
Υπεύθυνο τον Κ.Α. Μπελιμπασάκη, και το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ/
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, έγινε μαθηματική μελέτη των ανωτέρω
προβλημάτων, που αφορούν την ανάπτυξη και
βελτιστοποίηση θαλάσσιων και παράκτιων κυματικών
μοντέλων, τον προσδιορισμό και μοντελοποίηση
των φασμάτων σε περιοχές του Ελληνικού
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, στην μελέτη
μεταφοράς επιπλεόντων ρυπαντών στην θάλασσα
και την παράκτια ζώνη, με σκοπό στην υποστήριξη
της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού πλοίων
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με καλή επιχειρησιακή
ικανότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στις ακτές.

5. G. Hatzikonstandis, 2001, “Design of the oil - spill combat ship
CLEANMAG 1 - NANCY” Technical Report, October 2001.
6. Optimization of naval technology for the application of an oil spill combating technique, K.A.Belibassakis, G.K. Hatzikonstandis,
Y.G. Georgiou.
7. “The development and enhancement of mathematical models
for the forecasting of sea wave characteristics in the and the coastal
area, and their impact focused on subjects concerning extreme
events in coastal zones and events of pollution from oil spills”,
ARCHIMIDES I - Project Objectives, November 2005,
K. A. Belibassakis, G.K. Hatzikonstandis.
8. New challenges in the education of Naval Architects in TEI
Athens, K.A. Belibassakis, G.K. Hatzikonstandis, G. Theotokatos,

Mε σκοπό την συστηματική διερεύνηση γεωμετρικών
και λοιπών παραμέτρων και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων στη βέλτιστη σχεδίαση δίγαστρου
αντιρρυπαντικού σκάφους για την εφαρμογή της
τεχνολογίας μαγνητικών πετρελαιοπροσροφητικών
υλικών, έγινε συστηματική εφαρμογή διαθέσιμου
ναυπηγικού λογισμικού (AUTOSHIP, MAXSURF, RHINO).
Συγκεκριμένα, παράχθηκε γεωμετρία μητρικού
δίγαστρου σκαφους, το οποίο εξετάσθηκε σε
παραλλαγές ομοίων μορφών γάστρας από μήκος
18m έως 30m, με στόχο και την βελτιστοποίηση από

Ch. N. Stefanakos, S. Sarantopoulos, Th. Gerostathis, Y.G. Georgiou,
Department of Shipbuilding, School of Technological Applications TEI
of ATHENS.
Σχήμα 4
Δίγαστρο αντιρρυπαντικό σκάφος (catamaran)
Ολικό Μήκος =27,50 μ. / Πλάτος = 10,90 μ. / Κοίλο = 3,30 μ.
Κ. Μπελιμπασάκης / Ελ.Κορμάζου / Γ. Χατζηκωνσταντής

9. Detaild description: Magazine of NAVAL ENGINEERS N. 93
pages 40 - 42.
(Χρονικά Ναυπηγών Μηχανικών τεύχος 93, σελ. 40-42) .
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Γεύση, Στοιχείο Πολιτισμού
Ομάδα Οινοποίησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ο

τρόπος που σε κάθε χώρα,
σε κάθε χώρο, στρώνεται ένα
τραπέζι, τα φαγητά που περιλαμβάνει,
οι γεύσεις που αναδεικνύει,
σκιαγραφούν με ακρίβεια
τον πολιτισμό, την παράδοση και
τις συνήθειες της κοινωνίας στην οποία
ανήκουν οι άνθρωποι που κάθονται
γύρω από αυτό να το απολαύσουν.

Φυσικά απαραίτητο και αναπόσπαστο
συμπλήρωμα του χώρου της γεύσης,
το κρασί.
Προϊόν με ιστορία που χάνεται στο χώρο
του μύθου, θεοποιημένο από πολλούς
αρχαίους πολιτισμούς, στοιχείο των
τελετουργικού πολλών θρησκειών.
Αν και όλα τα κρασιά παράγονται
συνήθως με τον ίδιο τρόπο, κανένα
κρασί δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το
άλλο.
Ακριβώς όπως και οι άνθρωποι που
μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους αλλά
αναγνωρίζονται ο ένας από τον άλλο
από κάποιες διαφορές, που συχνά είναι
μεγάλες.

Τ

ο τμήμα οινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας
κάθε Σεπτέμβρη έχει τη δική
του γιορτή που φαντάζει στα μάτια
όλων γοητευτική. Οινοποιούμε και
πειραματιζόμαστε σε νέες ποικιλίες.
Φέτος επιλέξαμε Αγιωργίτικο από
το πιο ορεινό κομμάτι της ζώνης
της Νεμέας. δίνει οίνους που
χαρακτηρίζονται από τη φρεσκάδα τους,
τον ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα και
διαθέτουν πλούσιο στιβαρό σώμα.
Επιλέξαμε Ροδίτη που προέρχεται από
αμπέλια καλλιεργημένα σε κατάλληλα
εδάφη ορεινών περιοχών.
Διαλέξαμε Μοσχοφίλερο από την
χαρισματική περιοχή της Μαντινείας.
Οι οίνοι που παράγονται από αυτά
χαρακτηρίζονται από γευστική
ισορροπία, καλή οξύτητα, διακριτικά
αρώματα που θυμίζουν εσπεριδοειδή ή
πράσινα φρούτα.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός, το πιεστήριο,
οι ανοξείδωτες δεξαμενές, οι
μονάδες ελέγχου ψύξης, το σύστημα
εμφιάλωσης, τα δρύινα βαρέλια
παλαίωσης και ένας καθαρός χώρος
αποθήκευσης των κρασιών ολοκληρώνει
την προσπάθεια που γίνεται στο
πειραματικό οινοποιείο του τμήματος
οινολογίας.
Ψυχή όλων αυτών ηπολυπληθής
ομάδα τελειόφοιτων σπουδαστών.

Με γνώση, μεράκι αγάπη φαντασία
ευρηματικότητα και πολύ δουλειά και
έχοντας την επίβλεψη του καθηγητή
Ιωάννη Παρασκευόπουλου και της κ.
Ξηρογιάννη Κατερίνας, προσπαθούν να
βγάλουν γλυκό χυμό «ξενυχτούν» δίπλα
από το νεογέννητο κρασί, ακούγοντας
την αναπνοή του, που αναδύει το
φρέσκο άρωμα.

Ο κόπος και τα ξενύχτια, μας κάνουν να
περιμένουμε την ώρα που θα γευτούμε
το νέο μας κρασί που θα μας πει τα
μυστικά του...
Η παραγωγή ενός καλού κρασιού μπορεί
να κρατήσει μια ζωή.
Αυτή η προσπάθεια δεν περιγράφεται
μόνο από οινολόγους…
αλλά και από ποιητές …

Εάν αποσυνθέσεις
την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις
να σου απομένουν
μια ελιά,
ένα αμπέλι
και ένα καράβι.
Που σημαίνει:
με άλλα τόσα
την ξαναφτιάχνεις …
Ο. Ελύτης
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Προκηρύξεις Χρηματοδοτούμενων
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μ

ε πρωτοβουλία της Επιτροπής Εκπαίδευσης
& Ερευνών εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του
Ιδρύματός μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Κύπρου.
Λόγω της συμμετοχής μας θα παρέχεται συνεχώς
πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα που
προκηρύσσονται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο,
κατά ένα έγκυρο, άμεσο και εύκολο τρόπο.
Στις Εβδομαδιαίες Επισκοπήσες υπάρχουν όλες οι
καινούριες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεων
συνεργασίας και εκδηλώσεων ανά εβδομάδα.
Τα Μηνιαία Ενημερωτικά Δελτία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ” εκδίδονται από το Ευρωπαικό Γραφείο
Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες.
Πρόσβαση στο Αποθετήριο έχουν μόνο
πιστοποιημένοι χρήστες του ΤΕΙ Αθήνας.

http://www.teiath.gr/eee/cyprusresearch/

Το ΤΕΙ Αθήνας στο facebook
T

o TEI Αθήνας διαθέτει πλέον επίσημη ιστοσελίδα
στο facebook.
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η άμεση ενημέρωση όλης
της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος για πλήθος
θεμάτων που αφορούν το Ίδρυμα.
https://www.facebook.com/teiathinas
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Νέα του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας
Νέα Σύνθεση της Ε.Ε. & Ε.
Στις 29-3-2016 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας, στις 30-3-2016, η νέα Σύνθεση της
Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών έχει ως εξής:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλη

Γραμματέας της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών

Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής ΣΤΕΤΡΟΔ,
Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
Σωτήριος Σούλης, Καθηγητής ΣΔΟ
Ευάγγελος Βαλαμόντε, Καθηγητής ΣΤΕΦ
Γεώργιος Λιβανός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΤΕΦ
Ιωάννης Σιανούδης, Καθηγητής ΣΕΥΠ
Γεώργιος Φούντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΤΕΦ
Φραγκίσκος Χανιώτης, Καθηγητής ΣΕΥΠ
Ιφιγένεια Αναστασάκου

O Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Αθήνας
έγινε Πλήρες Μέλος στο Δίκτυο
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (EOC)

Μ

ε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών από τον Ιούνιο
του 2016 το Ίδρυμα αποτελεί Διεθνές Πλήρες
Μέλος στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
(EOC).

Οι βασικές δραστηριότητες του ΕΓΚ είναι τρεις:
1. Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση των
θέσεων των μελών του ΕΓΚ καθώς και ευκαιρίες για
συνεργασίες
2. Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική
για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
ευκαιριών
3. Ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
δίκτυα.

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΛΚΕ

Μ

ε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών τον Ιούλιο
του 2016 συγκροτήθηκε Επιτροπή Εσωτερικού
Ελέγχου του ΕΛΚΕ, η οποία θα αποτελείται από ένα
μέλος της Επιτροπής Ερευνών και δύο υπαλλήλους
του ΕΛΚΕ με σκοπό τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου
διασφάλισης διαδικασιών ποιότητας και εσωτερικό
χρηματοοικονομικό έλεγχο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας.
Για την αποτελεσματική ανταπόκριση της Επιτροπής
Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΛΚΕ στα καθήκοντά της,
τα μέλη της παρακολούθησαν Ειδικό Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα σχετικής πιστοποίησης που οδηγεί στη
λήψη Διπλώματος στον Εσωτερικό Έλεγχο /Diploma in
Internal Auditing (CPIA: Certified Practitioner Internal
Auditor) που προσφέρει ο Διεθνής Σύνδεσμος «The Association of Certified Public Accountants International
(ACPAI)» με έδρα το Λονδίνο και εκπροσωπείται στην
Ελλάδα.
Η εκπαίδευση διήρκησε τρεις (3) ημέρες και συνολικά
21 ώρες και χορηγήθηκε επαγγελματικό πιστοποιητικό
CPIA Certified Practitioner Internal Auditor στα μέλη της
Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΛΚΕ.

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1429:2008 στον ΕΛΚΕ

Α

πό τον Φεβρουάριο του 2016 στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Αθήνας χορηγήθηκε με βάση τα εγκεκριμένα
πρότυπα, από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης
Letrina A.E. (Letrina S.A.), πιστοποιητικό συμμόρφωσης
τύπου Β και τύπου Γ κατα ΕΛΟΤ 1429:2008. Η διάρκεια
ισχύος του παραπάνω πιστοποιητικού είναι τριετής με
καταληκτική ημερομηνία την 22/2/2019.

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) είναι ένας μη
κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα
τη Λευκωσία και γραφείο αντιπροσώπευσης στις
Βρυξέλλες.
Iδρύθηκε το 2007 και στόχος του είναι να παρέχει
υποστήριξη στα μέλη του ώστε να αξιοποιούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταπεξέρχονται στις γοργά
μεταβαλλόμενες εξελίξεις της.

http://eoc.org.cy

Παράλληλα ορίστηκαν δύο μέλη της Επιτροπής Ερευνών
ως υπεύθυνοι για την διαχείριση και την διάχυση όλης
της πληροφορίας που λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου, ώστε να αξιοποιούνται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο οι ευκαιρίες που προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έργα χρηματοδοτούμενα από τρίτους και άλλα
που υλοποιήθηκαν κατά τη διετία 2013-2015.

Έργα χρηματοδοτούμενα από τρίτους (28)
Τίτλος Έργου

Επιστημονικός
Υπεύθυνος

1

Καινοτόμο Λογισμικό Βελτιστοποίησης
Επεμβατικής Ράδιο-ογκολογίας (CEIROS).

Γ. Λούντος
Επικ. Καθηγητής

2

Μελέαγρος.

Ε. Ζέρβας
Καθηγητής

3

Έλεγχος παραμέτρων ποιότητας και
ασφάλειας νωπών, κατεψυγμένων και
μεταποιημένων προϊόντων ιχθυηρών- Α.Β
Βασιλόπουλος.

4

5

Διάρκεια

Προϋπολογισμός

Τίτλος Έργου

ΕΛΚΕ
Επιστημονικός
Υπεύθυνος

Διάρκεια

Προϋπολογισμός

1-1-2012 έως
30-11-2013

10.000,00 €

11

Μελέτη Συντήρησης Παιδικής Χαράς Πικιώνη.

Γ. Παναγιάρης
Καθηγητής

2-12-2013 έως
2-4-2014

25.000,00 €

26-11-2010

19.200,00 €

12

Γ. Καλτσάς
Καθηγητής

24-1-2014 έως
24-1-2016

Ανάλογα με το πλήθος
των τεχνικών εκθέσεων

Β. Λουγκοβόης
Καθηγητής

1-11-2006 έως
28-2-2015

30.000,00 €

Συνεργασία Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ
Αθήνας.

13

Μονάδες Αριστείας ΕΛ-ΛΑΚ, της Πράξης
“Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη
και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού”.

Ι. Φουντά
Επικ. Καθηγήτρια

28-2-2014 έως
28-11-2015

120.000,00 €

Παροχή υπηρεσίας συμβούλου του Δήμου Κω
στη δημιουργία και εφαρμογή του Τοπικού
Σχεδίου Μετακίνησης στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού έργου STARTER.

Ι. Τυρινόπουλος
Επικ. Καθηγητής

1-7-2012 έως
31-12-2014

24.354,00 €

14

Δ. Τυμπής
Καθηγητής
Εφαρμογών

Συντήρηση του τροχού του ατμόπλοιου
Πατρίς- Σταθεροποίηση, Καθαρισμός και
Προστασία.

Β. Αργυροπούλου
Καθηγήτρια

10-9-2012 έως
31-12-2013

25.000,00 €

Εκπαίδευση εργαζομένων σε επιχειρήσεις
επισιτισμού, στις βασικές αρχές υγιεινής
και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΕΦΕΤ.

15

Οικονομική αξιολόγηση της κλινικής
πρακτικής και της κατανάλωσης πόρων στην
θεραπεία εστιακών κρίσεων σε επιληπτικούς
ασθενείς στην Ελλάδα.

Β. Καραγιάννη
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

3-7-2013 έως
30-12-2013

6.833,33 €

Συντονισμός πρακτικής εκπαιδευτικής
άσκησης φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας του
Πανεπιστημίου του Ιλινόις (Illinois University
- USA).

16

Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό
χώρο Κυπαρισσίων Μεγαλόπολης (στο
πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας
ΔΕΗ Α.Ε. - ΛΘ΄ ΕΠΚΑ) και ενημέρωση
της αρχαιοχωρικής βάσης δεδομένων
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» της εφορείας.

Α. Τσάτσαρης
Αν. Καθηγητής

8

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 2013.

Ι. Φουντά
Επικ. Καθηγήτρια

9

Τρισδιάστατη σάρωση της παράκτιας ζώνης
και των πρανών του κάστρου της Κορώνης.

10

6

7

15-10-2013 έως
15-12-2013

31-3-2014 έως
30-4-2014

1.000,00 €

Χ. Ασημόπουλος
Αν. Καθηγητής

1-3-2014 έως
30-6-2017

6.000 $

Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού
Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και
προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας.

Γ. Αμίτσης
Αν. Καθηγητής

1-4-2014 έως
31-12-2015

Για το ΤΕΙ Αθήνας:

17

Μελέτη Οργάνωσης & Διασφάλισης
Ποιότητας Θαλάμου Ακουομετρίας του
Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

Ι. Βαλαής
Αν. Καθηγητής

1-4-2014 έως
31-3-2015

4.800,00 €

18

Εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών Vintage Master - Groupe ESA.

Π. Ταταρίδης
Καθ. Εφαρμογών

26-6-2014 έως
6-7-2014

11.234,00 €

19

Εκπαίδευση εργαζομένων σε επιχειρήσεις
επισιτισμού, στις βασικές αρχές υγιεινής
και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΕΦΕΤ (β κύκλος).

Δ. Τυμπής
Καθ. Εφαρμογών

16-6-2014 έως
30-6-2014

810,00 €

20

Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του
Δήμου Αθηναίων.

Γ. Αμίτσης
Αν. Καθηγητής

15-10-2014 έως
31-12-2015

έως 105.000,00 €

5.500,00 €

1-1-2013 έως
31-12-2013

16.920,00 €

Β. Παγούνης
Αν. Καθηγητής

15-10-2013 έως
15-12-2013

2.800,00 €

Διερεύνηση Σύγχρονων Γεωδαιτικών
Β. Παγούνης
Μεθόδων και Δυνατοτήτων Αυτοματισμού για Αν. Καθηγητής
την Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων στην
Περίπτωση της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης του
Τύμβου Καστά (Αμφίπολη Σερρών).

15-11-2013 έως
15-1-2014

6.800,00 €

Ειδικός
Λογαριασμός
Κονδυλίων
Έρευνας
ΤΕΙ Αθήνας

100.000,00 €
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Τίτλος Έργου

21

22

Επιστημονικός
Υπεύθυνος

Μη καταστρεπτική φυσικοχημική διάγνωσηΑ. Αλεξοπούλου
τεκμηρίωση μέρους επιφάνειας τοιχογραφιών Καθηγήτρια
του Ιερού Ναού Παναγίας Καθολικής
Γαστούνης Ηλείας.

Διάρκεια

14-11-2014 έως
15-12-2014

Προϋπολογισμός

Γ. Αμίτσης
Αν. Καθηγητής

Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης
των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε
αστέγους.

Γ. Αμίτσης
Αν. Καθηγητής

24

Σχεδίαση και Κατασκευή Οικολογικού
Φάκελου με Ενσωματωμένη Ηλεκτρονική
Διάταξη.

Γ. Καλτσάς
Καθηγητής

25

Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μέθοδοι και
Δυνατότητες Παραγωγής Πληροφοριακών
Συστημάτων Μνημείων και Συνόλων (Heritage
Documentation Building Information Modeling).
Η περίπτωση του Θηβαϊκού Καβιρείου.

Β. Παγούνης
Αν. Καθηγητής

26

Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (πρώην
ΛΘ ΕΚΠΑ) στο νομό Αρκαδίας: Γεωφυσική
διασκόπηση στις θέσεις “Αμπελάκι
-κλαράκι” και “Μανάρη” και ενημέρωση της
αρχαιολογικής βάσης δεδομένων “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”
της εφορίας.

Α. Τσάτσαρης
Αν. Καθηγητής

30-3-2015 έως
31-8-2015

14.000,00 €

27

Μελέτη αποτελεσματικότητας καλλυντικών
προϊόντων.

Α. Βαρβαρέσου
Αν. Καθηγήτρια

15-1-2015 έως
30-8-2015

8.800,00 €

23

15-10-2014 έως
15-4-2014

100.000,00 €

1-11-2014 έως
30-4-2015

100.000,00 €

27-11-2014 έως
12-1-2015

730,00 €

8-9-2014 έως
8-3-2014

12.300,00 €

Αυτοχρηματοδοτούμενα (1)

1

Τίτλος Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Εκπαίδευση για ενεργειακούς
επιθεωρητές.

Π. Αξαόπουλος
Αν. Καθηγητής

Έναρξη
1-2-2012

Έργα ΙΔΒΕ (9)
Τίτλος Έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος

1

Πιστοποίηση Ποιότητας Σχεδιασμού του Προγράμματος “Ανάπτυξη
Οργανωτικών Δεξιοτήτων” (CERT-TECH-EKP-0001).

Π. Λύτρας

2

Πιστοποίηση Ποιότητας Σχεδιασμού του Προγράμματος “Επικοινωνία στο
Επαγγελματικό - Προσωπικό και Κοινωνικό Περιβάλλον” (CERT-TECH-EKP-0002).

Π. Λύτρας

3

Πιστοποίηση Ποιότητας Σχεδιασμού του Προγράμματος “Ανάπτυξη Web
Εφαρμογών” (CERT-TECH-EKP-0003).

Π. Λύτρας

4

Πιστοποίηση Ποιότητας Σχεδιασμού του Προγράμματος “Ανάλυση Δεδομένων
με Λογιστικά Φύλλα” (CERT-TECH-EKP-0004).

Π. Λύτρας

5

Πιστοποίηση Ποιότητας Σχεδιασμού του Προγράμματος “Εισαγωγή στη Γλώσσα
SQL” (CERT-TECH-EKP-0005).

Π. Λύτρας

6

Πιστοποίηση Ποιότητας Σχεδιασμού του Προγράμματος “Συστήματα
Διαχείρισης Περιεχομένου Προγράμματος: Joomla” (CERT-TECH-EKP-0006).

Π. Λύτρας

7

Νοσηλευτική εκπαίδευση μονάδας εντατικής θεραπείας.

Γ. Βασιλόπουλος

8

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Α. Μορώνης

9

Υγιεινή και ασφάλεια - Πρόληψη ατυχημάτων.

Ι. Γελεγένης

2.778,00 €

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
με αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος
επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων
στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε
αστέγους.

Προϋπολογισμός
57.676,70 €
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Ινστιτούτο
Δια Βίου
Εκπαίδεσης

ΙΔΒΕ
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Βραβείο
στον Π. Καλδή,
Αναπληρωτή
Προέδρου
του ΤΕΙ Αθήνας

6-9 Σεπτεμβρίου 2016

ο Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών
Γεωπονικών Σπουδών/CIHEAM - Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων/MAICHANIA, στο
πλαίσιο επιστημονικής εκδήλωσης της Εuropean
Association of Agricultural Economists, απένειμε
στον καθηγητή Π. Καλδή Βραβείο Διακεκριμένου
Ακαδημαϊκού (Distinguished Scholar Award) για
την Εξαιρετική Συνεισφορά του στην Έρευνα και
Εκπαίδευση (Outstanding Contribution to Research
and Education), έτους 2016.

Καθηγητής
του ΤΕΙ Αθήνας
στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων
Modernisation
of Higher Education
in Greece “MOHE”

18-25/9/2016

Το ΤΕΙ Αθήνας
στο Παγκόσμιο Συνέδριο
Global Social
Economy Forum

Master class
«Σημειολογία
και δεοντολογία
στη σταθερή
και κινούμενη
εικόνα»

Τ

Σ

// ΤΜΉΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τ

Ε

πιτροπη Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη
της εφαρμογής του Προγράμματος “Modernisation
of Higher Education in Greece - MOHE”, συγκρότησε
η Αν. υπουργός Παιδείας Σ. Αναγνωστοπούλου, ως εξής:
1. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2. Χρήστος Σκουρλάς, Καθηγητής,
Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Αθήνας.
3. Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής,
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών.
4. Δρ. Ρέα Εμιλία Αλεξάνδρα Βαλντέν,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5. Δρ. Βάσια Λέκκα, “European Doctorate”,
Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθήνας.
6. Δρ. Θανάσης Λάγιος, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας.
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2016

ο ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στις
εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου
2016 Global Social Economy Forum
(www.gsef2016.org) που διεξήχθη το
διάστημα 6-9 Σεπτεμβρίου 2016 στο
Μόντρεαλ του Καναδά με θέμα «Local
Governments and Social Economy
Stakeholders - Allies for the intelligent
and sustainable development of cities»,
καθώς οι ερευνητικές δραστηριότητες
του στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας
και επιχειρηματικότητας επιλέχθηκαν
ως Ευρωπαϊκή καλή πρακτική από την
Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Η σχετική εισήγηση με θέμα “Innovative
Active Inclusion Partnerships during
austerity times - The City of Athens
Local Strategy on Social Innovation and
Entrepreneurship” παρουσιάσθηκε
από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γαβριήλ Αμίτση στο πλαίσιο Στρογγυλού
Τραπεζιού με τίτλο “Size and level
of local Governments - Impact on

collaborations with the Social and
Solidarity Economy”, που επικεντρώθηκε
στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων
συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την
ανάπτυξη περιφερειακών και τοπικών
οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας
και επιχειρηματικότητας.
Το Παγκόσμιο Φόρουμ Κοινωνικής
Οικονομίας (The Global Social Economy
Forum) είναι μία διεθνής ένωση που
προωθεί διαδικασίες δικτύωσης των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
και των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας
(www.gsef-net.org).
Ιδρύθηκε στη Σεούλ το 2013 και τα
μέλη του περιλαμβάνουν οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και δίκτυα
φορέων κοινωνικής οικονομίας από 78
χώρες.

το πλαίσιο του 39ου Φεστιβάλ
Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους
και του αντίστοιχου 22ου Διεθνούς,
για πρώτη φορά δόθηκε η ευκαιρία
να προβληθούν δράσεις από το ΤΕΙ
Αθήνας και ειδικότερα από το Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών.
Γι αυτόν τον λόγο ο Δρ. Γρηγόρης
Βλασσάς, Καθηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας
προσήλθε στη Δράμα στις 18-9-2016 και
παρακολούθησε τις εργασίες και των
δυο Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκαν
στην πόλη από 19 έως και 24-9-2016.
Ο ίδιος πραγματοποίησε Master class
με θέμα «Σημειολογία και δεοντολογία
στη σταθερή και κινούμενη εικόνα»
και επιμελήθηκε Περιπτέρου του ΤΕΙ
Αθήνας, Τμήμα Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών στον αίθριο χώρο
των Φεστιβάλ το οποίο παρέμεινε
ανοικτό από 18 έως και 25-9-2016.
Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς,
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
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19/9 έως 20/11/2016

// ΤΜΉΜΑ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
// ΤΜΉΜΑ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

// ΤΜΉΜΑ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
9 - 18 Σεπτεμβρίου 2016

Έκθεση εκπαιδευτικών
του ΤΕΙ Αθήνας στην Αίγινα

Έ

κθεση εκπαιδευτικών του ΤΕΙ
Αθήνας σε συνεργασία με το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Art and
Humanities MFA του Πανεπιστημίου του
Dundee στη Σκωτία DJCAD.
Πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα, με
πρωτοβουλία της Ελίκας Βλαχάκη,
η έκθεση Ταλαντώσεις -Ωscillations
με έργα 40 καλλιτεχνών που
προέκυψαν από τη συνεργασία και
τον διάλογο ανάμεσα σε φοιτητές
του μεταπτυχιακού προγράμματος
και καλλιτεχνών/ χειροτεχνών που
κατοικούν στην Αίγινα.
Στην έκθεση συμμετείχαν ο Παναγιώτης
Ηλίας (τμήμα Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών) και η Ζωή
Γεωργιάδου (τμήμα Εσωτερικής

Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
και Σχεδιασμού Αντικειμένων). Η
συνεργασία τους με την Ακαδημαϊκή
Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος καθηγήτρια Mary
Modeen αναπτύχθηκε στη διάρκεια
της πρώτης επίσκεψης της ομάδας
φοιτητών στην Αίγινα τον Απρίλιο 2016
με επίκεντρο ένα από τα σημαντικότερα
μνημεία λαϊκής Αρχιτεκτονικής, το σπίτι
του Ροδάκη στον Μεσαγρό Αίγινας.
Εκτέθηκαν φωτογραφίες της
καθηγήτριας Mary Modeen με
εισαγωγικό σημείωμα και φωτογραφίες
του Παναγιώτη Ηλία, με αποσπάσματα
κειμένου μελέτης της Ζωής Γεωργιάδου
με τίτλο «Τα κοσμήματα ενός λαϊκού
σπιτιού: η περίπτωση του σπιτιού του
Ροδάκη στην Αίγινα».

Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας
στην Έκθεση [OUT] TOPΙAS

Τ

ο Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία
με τη Διεθνή Έκθεση Prague
Quadrennial of Performance Design
& Space και την ομάδα deviant GaZe,
παρουσιάζουν την έκθεση [OUT] TOPΙAS
στο κτίριο της οδού Πειραιώς.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα
19 Σεπτεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει
έως 20 Νοεμβρίου.
Η έκθεση παρουσιάζει βίντεο,
βίντεο-εγκαταστάσεις, διαδραστικές
εγκαταστάσεις, ηχητικούς περιπάτους
και μακέτες από ατομικά και ομαδικά
πρόζεκτ, τα οποία έχουν, ως επί το
πλείστον, υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια και επιδεικνύουν
μια νέα, διευρυμένη αντίληψη
της επιτελεστικής διάστασης της

χωρικότητας. Τα έργα αυτά επιχειρούν
μια νέα προσέγγιση του υπαίθριου,
δημόσιου χώρου, έχοντας ως επίκεντρο
την αντίληψη ότι κάθε χώρος είναι
δυνητικά παραστασιακός.
Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία
με την Prague Quadrennial of
Performance Design and Space, τη
σημαντικότερη έκθεση παραστασιακού
χώρου και θεατρικής αρχιτεκτονικής
διεθνώς. Αποτελεί ένα εξαιρετικό
παράδειγμα του ενεργού ρόλου της
PQ ως μια παγκόσμια πλατφόρμα που
ενθαρρύνει την ανταλλαγή νέων ιδεών
και τη συνεχή διερεύνηση των ορίων
του παραστασιακού χώρου πέραν των
χρονικών και χωρικών πλαισίων της
Quadrennial.

Επίσης, προβάλλονται νέα projects
που έχουν δημιουργηθεί κατά την
περίοδο 2015 - 2016 ενώ, παράλληλα,
κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα
πραγματοποιηθούν σειρά από 25
live performances, 10 εργαστήρια,
διαλέξεις, masterclasses, προβολές και
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.
Στην έκθεση συμμετέχουν και
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταξύ των
οποίων και το Τμήμα Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας. (Καθηγητές: Χαρά Αγαλιώτου,
Λουκία Μάρθα, Φρύνη Μουζακίτου,
Άρτεμις Ποταμιάνου, Γεωργία
Τουλιάτου).
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// ΤΜΉΜΑ Γραφιστικής // ΤΜΉΜΑ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Φωτογραφίες: Σπύρος Μαρκάτης

Εικαστική Έκθεση
στο Λαύριο

17/9 έως 2/10/2016

// ΤΜΉΜΑ Γραφιστικής
12-15 Μαΐου 2016

Το ΤΕΙ Αθήνας
στην Έκθεση «ΠΡόΣΦΥΓΕΣ»
Α
πό 12 έως 15 Μαΐου 2016
πραγματοποιήθηκε η έκθεση
«ΠΡόΣΦΥΓΕΣ», στο Ρομάντσο
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν
επιλεγμένα έργα φοιτητών που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
διαπανεπιστημιακών εργαστηρίων
social design.
Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν
από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον
Ιανουάριο του 2016, στην Πολωνία,
στην Ελλάδα και στη M. Βρετανία.
Το project «ΠΡόΣΦΥΓΕΣ» είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η
ισχυρή θέληση μιας μικρής κοινότητας
μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει
λύσεις, τουλάχιστον σε θέματα οπτικής
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επικοινωνίας, μέσα από τη συνεργασία
και την πολύπλευρη θέαση του
προβλήματος.
Η Αθήνα αποτελεί τον πρώτο
σταθμό μιας σειράς εκθέσεων
με τίτλο «ΠΡόΣΦΥΓΕΣ», που θα
πραγματοποιηθούν στη συνέχεια στο
Wrexham, στη Βαρσοβία και στην
Κρακοβία.
Στα πλαίσια του project
πραγματοποιήθηκαν 24 διαλέξεις και
7 εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν
65 φοιτητές και 9 καθηγητές από 5
Πανεπιστήμια:
1. School of Arts, Design and
Architecture, Aalto University, Helsinki,
Φινλανδία.

2. Τμήμα Γραφιστικής, ΤΕΙ Αθήνας,
Ελλάδα.
3. North Wales School of Arts and
Design, Glyndwr University, Wrexham,
UK.
4. Media Arts and Design, University
College PXL, in Hasselt, Βέλγιο.
5. New Media Department, Polish
Japanese Academy of Information
Technology in Warsaw, Πολωνία.
Την έκθεση οργάνωσαν το ΤΕΙ Αθήνας,
το PJATK Warsaw και το Gryndŵr
University Wrexham. Η έκθεση
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=52613&lang=el

“Η φόρμα
και το χρώμα
αποκαλύπτουν”

Η

έκθεση με θέμα «Η ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ»
εγκαινιάστηκε το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου 2016 στο Τεχνολογικό και
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Οι διδάσκαλοι της τέχνης, καθηγητές του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Χάρης Πρέσσας (Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών), Άννα Μπενάκη και Γιώργος

Τσιούρης (Τμήμα Γραφιστικής),
παρουσιάζουν τις εικαστικές τους
αναζητήσεις με έργα Ζωγραφικής,
Γλυπτικής και Κατασκευών.
Η Έκθεση θα διαρκέσει έως 2
Οκτωβρίου και θα είναι ανοιχτή για
το κοινό καθημερινά 11:00 - 13:00,
Σάββατο και Κυριακή 18:00 - 20:00.
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1° Φεστιβάλ Φωτογραφίας
& Βίντεο στην Πρέβεζα

81

23 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2016

Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ

H

τέχνη της φωτογραφίας και του
βίντεο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στον 20 αιώνα, έχοντας καταλυτική
επίδραση στη διαμόρφωση αυτού
που αποκαλείται σύγχρονος οπτικός
πολιτισμός. Σήμερα περισσότερο από
ποτέ αντί να διαχωρίζουμε αυτές τις
καλλιτεχνικές εκφράσεις πρέπει να τις
συνδέουμε διότι έχουν κοινή γλώσσα,
την γλώσσα της οπτικής εικόνας.

αρχικά και φιλοδοξώντας τον διεθνή
στην συνέχεια, αξιοποιώντας τις
υπάρχουσες δομές και την θερμή
αποδοχή της τοπικής κοινωνίας ,
δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα
τόσο σε καταξιωμένους δημιουργούς
όσο και σε νέους να παρουσιάσουν
αξιόλογες εργασίες στον τομέα της
φωτογραφίας, του βίντεο και των
εγκαταστάσεων.

Το 1o Φεστιβάλ που διοργανώνει η
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
Πρέβεζας με την συνεργασία του Δήμου
Πρέβεζας φιλοδοξεί να καταξιωθεί ως η
κορυφαία συνάντηση των δημιουργών
στο χώρο της φωτογραφίας και του
βίντεο στην βορειοδυτική Ελλάδα,
αγκαλιάζοντας τις καλλιτεχνικές
αναζητήσεις από τον Ελληνικό χώρο

127 δημιουργοί φωτογράφοι και
βιντεολήπτες που εκφράζονται με την
στατική η την κινούμενη εικόνα είναι
φέτος οι επιλεγμένοι να συμμετάσχουν.
Στο φεστιβάλ εντάσσονται 22 ατομικές
εκθέσεις φωτογραφίας, 1 επετειακή
ομαδική, 3 εγκαταστάσεις και η
συμμετοχή - προβολή 57 ταινιών
βίντεο, έργα 66 δημιουργών.

Παράλληλα με το εκθεσιακό πρόγραμμα
ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες
του φεστιβάλ, κυκλικά τραπέζια για
την φωτογραφία το βίντεο και τις
εγκαταστάσεις, βραδιά αφιερωμένη
στην ιστορία της Ελληνικής
φωτογραφίας, Portfolio Reviews και
παρουσιάσεις βιβλίων.
Είναι αξιοσημείωτο ότι την πρωτοβουλία
της ΕΦΕΠ αγκάλιασαν όλοι οι τοπικοί
φορείς για αυτό το φεστιβάλ που
για πρώτη φορά πραγματοποιείται
στην πόλη της Πρέβεζας. Θεωρώ ότι
τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν
αποφασιστικά στην πολιτιστική
ανάπτυξη και έχουν μια προστιθέμενη
αξία επειδή πραγματοποιούνται στην
περιφέρεια.
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Το 6ο ICTVC
στην Ελλάδα
με τη υποστήριξη
του ΤΕΙ Αθήνας

5 - 9 Ιουλίου 2016

Βαγγέλης Χατζηθεοδώρου
Καθηγητής, Τμήμα Γραφιστικής, ΣΚΣ

Τ

ον Ιούλιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη
και συγκεκριμένα στο Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τελέσθηκαν
οι εργασίες του 6ου Διεθνούς
Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής
Επικοινωνίας (ICTVC).
Το ICTVC έχει καθιερωθεί παγκοσμίως
ως ένα σημαντικό γεγονός, που
εξερευνά τον κόσμο της τυπογραφίας
και οπτικής επικοινωνίας.
Το πρώτο ICTVC (=Διεθνές Συνέδριο
Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας)
έγινε στη Θεσσαλονίκη το 2002. Από
τότε μέχρι σήμερα, άλλα τέσσερα
συνέδρια έχουν λάβει χώρα, όπου
άνθρωποι από ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κι επαγγελματικών
κλάδων, με πάθος για την έρευνα στην
οπτική γλώσσα, την εκπαίδευση και
την πρακτική, έχουν συμβάλει στις
εργασίες του συνεδρίου. Το ICTVC
ιδρύθηκε από τον Dr Κλήμη Μαστορίδη,
ο οποίος σήμερα διδάσκει Σχεδιασμό
και Τυπογραφία στο Τμήμα Σχεδιασμού
και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας στη Κύπρο.
Αυτή τη φορά, το θέμα του συνεδρίου
ήταν «Συζητώντας τις προτεραιότητες
| Αναπτύσσοντας ένα πεδίο» (Discuss-

ing priorities | Developing a field). Η
ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας
έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη
της επαγγελματικής πρακτικής, την
ποικιλία εκπαιδευτικών συστημάτων
και οργανισμών, την ανάπτυξη της
έρευνας, την τέλεση συνεδρίων, την
έκδοση εμπορικών και ακαδημαϊκών
περιοδικών, που όμως πρέπει να
αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να
ευδοκιμήσουν. Στρατηγικές αποφάσεις
όσον αφορά στην πραγματική
κατανόηση, προτεραιότητα και ρύθμιση
του αντικειμένου της επικοινωνίας,
αποτέλεσαν το επίκεντρο του
συνεδρίου.
Το Τμήμα Γραφιστικής της ΣΚΣ, του
ΤΕΙ Αθήνας, πήρε την απόφαση να
υποστηρίξει το 6ο ICTVC. Το συνέδριο
έλαβε χώρα από τις 5 - 9 Ιουλίου
2016 στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο
του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν
μια σειρά από εργαστήρια (5 & 6
Ιουλίου) που προηγήθηκαν του κυρίως
συνεδρίου (7 - 9 Ιουλίου) καθώς και
εκθέσεις.
Με την υποστήριξη, από τη μεριά
μας, ως Τμήμα και Σχολή, δόθηκε η
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και

σπουδαστές μας να συμμετάσχουν στο
συνέδριο με ευνοϊκότερους όρους, ενώ
συγχρόνως στο Τμήμα μας να είναι
παρόν σε ένα επιστημονικό γεγονός
με διεθνή απήχηση και αποδοχή.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών είχαν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν το
συνέδριο με δίδακτρα χαμηλότερα των
υπολοίπων φοιτητών, ενώ ο κάθε μέλος
Ε.Π. της Σχολής μας, που οργάνωσε και
συνόδευσε ομάδα άνω των εννέα (9)
σπουδαστών, εξέπεσε των διδάκτρων
(fees) του συνεδρίου.
Μπορεί σήμερα οι επιπτώσεις από
την οικονομική ύφεση και δυσπραγία
να είναι αισθητές σε όλους μας, όμως
η δυνατότητα παρακολούθησης ενός
τέτοιου συνεδρίου, ήταν η ευκαιρία
που μας προσφέρθηκε να ζήσουμε ένα
συνέδριο με ομιλητές από την Ελλάδα
και όλο τον κόσμο, με μια μεγάλη
ποικιλία παρουσιάσεων γύρω από την
τυπογραφία και την οπτική επικοινωνία.
Όλα αυτά τα χρόνια η ιστορία του ICTVC
έχει αποδείξει ότι είναι ένα παγκόσμιο
ακαδημαϊκό συνέδριο με πρακτικές
και επαγγελματικές προεκτάσεις, αλλά
και κορυφαίο στο χώρο της οπτικής
επικοινωνίας.

6ο ICTVC
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// ΤΜΉΜΑ Γραφιστικής

Παρουσίαση έργου
του Εργοερευνητικού
Εργαστηρίου
της Σαρδηνίας
στο ΤΕΙ Αθήνας
17 Μαΐου 2016

Τ

ην Τρίτη 17 Μαΐου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο
του ΤΕΙ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου AnimationDesign, από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου
του Alghero της Σαρδηνίας (Ιταλία). Το αντικείμενο
του ερευνητικού έργου ήταν η επικοινωνία της νήσου
Σαρδηνίας στην EXPO 15 MILANO. Το εργαστήριο
δημιούργησε μια ολοκληρωμένη καμπάνια, η οποία
περιελάμβανε εταιρική ταυτότητα, έντυπο υλικό,
δημιουργία και διακόσμηση περιπτέρου, καθώς και
video και web εφαρμογές.
Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε ιδανική επιλογή
παρουσίασης για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς
πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης
(case study) με πολλαπλές εφαρμογές, η οποία
πραγματοποιήθηκε εντός ακαδημαϊκού πλαισίου
και είχε ως προωθούμενο προϊόν μία διοικητική
περιφέρεια της Ιταλίας.
Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής
καθηγητής της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου
του Alghero, κ. Nicolo Ceccarelli, υπεύθυνος του
ερευνητικού εργαστηρίου.
Η παρουσίαση ξεκίνησε με τους βασικούς στόχους της
έρευνας, δηλαδή το πως μπορεί να προβληθεί στο
ευρύ κοινό η κουλτούρα, η παραγωγή, το περιβάλλον,
τα τουριστικά αξιοθέατα και ο τρόπος ζωής στην
Σαρδηνία.
Στην συνέχεια, απαριθμήθηκαν οι επιλογές μέσων
επικοινωνίας, αρχικά στο πλαίσιο της EXPO και κατόπιν
στο διαδίκτυο και στο έντυπο. Τέλος, παρουσιάστηκαν
οι λύσεις που δόθηκαν και ο αντίκτυπός τους στο
κοινό.

Οι συμμετέχοντες, μετά το τέλος της παρουσίασης,
έθεσαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για την Γραφιστική
Επικοινωνία, τις λύσεις που δόθηκαν, καθώς και
τις δυνατότητες που προσφέρει ένα ερευνητικό
εργαστήριο στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την
εκδήλωση και το ερευνητικό πρόγραμμα, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την κα Ελένη Μούρη, Επίκουρη
Καθηγήτρια του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, μέσω της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
mourye@teiath.gr ή στο τηλέφωνο 210 5385449.

Τα οπτικό υλικό και ολόκληρη η διαχείριση της πληροφορίας είναι διαθέσιμα στο:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVgQ1gbArkNu4rzeitkA7ekYFk8UdQ-og
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Science

Το ΤΕΙ Αθήνας
στο Athens Science Festival
Από 5 έως 10 Απριλίου 2016
πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή
χρονιά το Athens Science Festival
με θέμα «Εξελισσόμαστε με την
Επιστήμη» στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων. Ένα μοναδικό πολιτιστικό
γεγονός με στόχο το «άνοιγμα» της
Επιστήμης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας
στο ευρύ κοινό.

Τ

ο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης
& Σχεδιασμού Διεργασιών
Επεξεργασίας Τροφίμων του Τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων, του ΤΕΙ Αθήνας
(http://www.teiath.gr/stetrod/
food_technology/foodprocess/),
συμμετείχε στο Athens Science Festival
με τη διοργάνωση ενός διαδραστικού
workshop, το οποίο διεξήχθη
την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, και
ώρα 18:00 (Χώρος Darwin Lab), με τίτλο

5-10 Απριλίου 2016

«Καινοτόμα Τρόφιμα: Από το
εργαστήριο στο οικιακό τραπέζι».
Αφορούσε στο σχεδιασμό και παραγωγή
καινοτομικών προϊόντων τροφίμων και
επίσης περιλάμβανε τόσο ενημέρωση
για τη σημασία της οργανοληπτικής
δοκιμής στην αξιολόγηση τροφίμων,
όσο και διεξαγωγή επί τόπου
οργανοληπτικού ελέγχου για
προϊόντα που είχαν πρόσφατα
αναπτυχθεί από το Εργαστήριο.
http://www.athens-science-festival.gr/

Modernisation
Εκδήλωσηof“ΜΟΗΕ”
Higher Education
στο ΤΕΙ Αθήνας
18 Απριλίου 2016

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus+, απηύθυνε προς τις Εθνικές
Αρχές του Προγράμματος Πρόσκληση
υποβολής Προτάσεων (Call for Proposals
EACEA/20/2014) με θέμα «Υποστήριξη
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
Το Υπουργείο Παιδείας, ως Εθνική Αρχή
του Προγράμματος, συμμετείχε στην
εν λόγω Πρόσκληση με την Πρόταση
«Modernisation of Higher Education in
Greece - MOHE» (Εκσυγχρονισμός της

Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα),
η οποία και κρίθηκε επιλέξιμη από τον
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και
Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Στο πλαίσιο των δράσεων της εν λόγω
Πρότασης, διεξήχθησαν δύο επιτόπια
εργαστήρια (in situ workshops):
α. στην Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),
την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 και
β. στην Αθήνα (Τ.Ε.Ι. Αθήνας), τη
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016.

Σκοπός της Πρότασης είναι ο
εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της χώρας, μέσα από
τη μελέτη βασικών παραμέτρων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αυτή θα
συμβάλει στην περαιτέρω διεθνοποίηση
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
και στην ανάπτυξη της έρευνας και της
καινοτομίας.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων
παρουσιάστηκαν από εμπειρογνώμονες
τα ευρήματα σχετικής έρευνας που
διεξήχθη στα Α.Ε.Ι. της χώρας από
τις 22/02/2016 με τη συμπλήρωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ενώ
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες
δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξουν
απόψεις και προβληματισμούς,
συμβάλλοντας προς την κατεύθυνση της
υλοποίησης των στόχων της Πρότασης.
mohe.minedu.gov.gr/?page_
id=1463&lang=el
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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
«Πυροπροστασία &
Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης»

31 Μαρτίου 2016

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη
31/3/2016 το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:
«Πυροπροστασία & Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α)»
το οποίο παρακολούθησαν τα μέλη των ομάδων
Πολιτικής Άμυνας και Πυρασφάλειας του ΤΕΙ Αθήνας
καθώς και οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος του
Ιδρύματος καθηγητής κ. Περικλής Λύτρας ο οποίος
τόνισε την ανάγκη της σωστής ενημέρωσης και
πληροφόρησης, ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων
να υπάρχουν ψύχραιμες αντιδράσεις αφενός και
σωστή καθοδήγηση των συναδέλφων, φοιτητών και
επισκεπτών του Ιδρύματος αφετέρου.
Το σεμινάριο οργανώθηκε με τη συμβολή της εταιρείας
PRO.EX. η οποία ειδικεύεται -όπως περιέγραψε
ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Ψαθάς- στην
ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης
της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) καθώς στην
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού
Εργασίας.
Την ευθύνη των θεματικών ενοτήτων και περιεχομένου
του Σεμιναρίου είχε ο Ειδικός Επιστημονικός
Σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης
καθώς και σε Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α) της
εταιρείας PRO.EX.,πραγματογνώμονας κ. Νικόλαος
Διαμαντής, Υποστράτηγος Π.Σ. Ε.Α. - Νομικός και
το συντονισμό ο Υπεύθυνος Πολιτικής Άμυνας του
ΤΕΙ Αθήνας, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γιώργος
Πιερράκος.

Τα θέματα του Σεμιναρίου αναφέρονταν:
1. Στη δομή και τη συμπεριφορά των φαινομένων
των πυρκαγιών, στις βασικές αρχές εκδήλωσης και
επέκτασης αυτών και στην κατηγοριοποίησή τους.
2. Στα αίτια και την πρόληψη πυρκαγιών, στα
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας.
3. Στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α), την ανάλυση
επικινδυνότητας και τρωτότητας εγκαταστάσεων,
φάσεις και συστήματα κινητοποίησης, υπευθυνότητες,
αρμοδιότητες και ενέργειες.
4. Στον τρόπο εφαρμογής με την πρακτική άσκηση που
ακολούθησε, στον περίβολο του ΤΕΙ και την επίδειξη
μεθόδων κατάσβεσης και βελτίωσης δεξιοτήτων με τα
μέσα πυροπροστασίας του Ιδρύματος.
Στην όλη παρουσίαση συμμετείχαν οι Εκπαιδευτές
για την Πυροπροστασία και την Πρακτική κ.κ.:
- Γιάννης Σταμούλης
Πύραρχος Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία.
Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος.
- Νίκος Μπερτσιάς
Ανθυποπυραγός Πυροσβεστικού Σώματος Ε.Α.
Πτυχιούχος Σχολής Αρχιπυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας
τ. Καθηγητής - Εκπαιδευτής της Σχολής Πυροσβεστών
και Αρχιπυροσβεστών της Πυρ/κής Ακαδημίας.

89

90

ΗΜΕΡΙΔΑ

04. Νέα του ΤΕΙ

Τρία χρόνια ανοικτά μαθήματα:
η πορεία, τα επιτεύγματα,
η επόμενη ημέρα

Σ

το ΤΕΙ Αθήνας
απονεμήθηκε το
βραβείο καλύτερης
ιστοσελίδας, για
τον ιστότοπό του
opencourses.teiath.gr, στο πλαίσιο
της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε
στο κτίριο του πανεπιστημίου Αθηνών
για την ανασκόπηση της πορείας και
την αξιολόγηση των επιτευγμάτων των
Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων,
έργο που χρηματοδοτήθηκε από το
ΕΣΠΑ τα τρία τελευταία χρόνια. Η
ιστοσελίδα βραβεύτηκε για το φιλικό
της περιβάλλον προς στους χρήστες
και τη διασύνδεση της με σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης και άλλες
ιστοσελίδες.
Στην ημερίδα, η οποία είχε τίτλο
“Τρία χρόνια ανοικτά μαθήματα: η
πορεία, τα επιτεύγματα, η επόμενη
ημέρα”, βραβεύθηκαν, επίσης, ανοικτά
μαθήματα, τα οποία διακρίθηκαν ως
εξαιρετικά υποδείγματα μαθημάτων,
με βάση κυρίως την τεχνική
αρτιότητα, τα πολυμεσικά υλικά και
τα μεταδιδόμενα τους. Συνολικά,
βραβεύθηκαν δεκαεπτά μαθήματα,
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Πειραιά, το
πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το
ΤΕΙ Αθήνας, το πανεπιστήμιο Πάτρας, το
πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Ηπείρου,
το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Το έργο “Ανοικτά Ακαδημαϊκά
Μαθήματα”, μέσα στα τρία χρόνια
λειτουργίας του, με τη σύμπραξη
περισσότερων από 25 πανεπιστήμιων

και ΤΕΙ και τη συμμετοχή περισσότερων
από 2.500 διδασκόντων, μετρά
περισσότερα από 2.500 ακαδημαϊκά
μαθήματα, τα οποία παρέχονται
δωρεάν για όλους, μέσω διαδικτύου.
Οι ομιλητές της ημερίδας τόνισαν
ιδιαίτερα τη σημασία της ανοικτής
γνώσης, όχι μόνο για τους φοιτητές
και τους διδάσκοντες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας και για τους πολίτες
που θέλουν να λάβουν εξειδικευμένη
γνώση για τους τομείς ενδιαφέροντός
τους.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δημήτρης Χασάπης, χαιρετίζοντας την
ημερίδα, αναφέρθηκε στη σημασία της
διάθεσης της ακαδημαϊκής γνώσης σε
όλους τους πολίτες και παράλληλα τη
σημασία της εφαρμογής της δια βίου
μάθησης στην πράξη.
Από τη μεριά του, ο αναπληρωτής
πρύτανης Ερευνητικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης, καθηγητής Θωμάς
Σφηκόπουλος, χαρακτήρισε “στοίχημα
των πρυτανικών αρχών” τη συνέχιση της
δράσης αυτής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι
παρουσιάσεις από τους υπεύθυνους
καθηγητές Κωνσταντίνο Τσιμπάνη
και Παντελή Μπαλαούρα των τριών
βασικών υποδομών του έργου:
- της Εθνικής Πύλης Αναζήτησης
(μαθημάτων, διαλέξεων, καθηγητών) και
- των πλατφορμών διαχείρισης

εκπαιδευτικού περιεχομένου “open
eclass” (σύστημα δημιουργίας και
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων)
και
- “OpenDelos” (πλατφόρμα
πολυμεσικού εκπαιδευτικού
περιεχομένου).
Ιδιαίτερα, ο κ. Τσιμπάνης χαρακτήρισε
επιτυχημένη την πορεία του έργου,
καθώς «άνοιξε έναν καινούριο δρόμο»
και δημιουργήθηκαν υποδομές που
αποτελούν επένδυση για το ακαδημαϊκό
μέλλον. «Δεν πρόκειται για τεχνολογικά
κουφάρια», είπε χαρακτηριστικά και
προσέθεσε:
«Είναι μια δράση φιλόδοξη, αποτελεί
μια σημαντική πρόκληση και υλοποιεί
το όραμα για το πανεπιστήμιο του
αύριο, σήμερα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ένα από τα
πανεπιστήμια και ΤΕΙ που συμμετέχουν
στην εν λόγω δράση έχει αναπτύξει
τη δική του ιστοσελίδα, στην οποία
“ανεβάζει” μαθήματα, είτε με τη μορφή
διαλέξεων μαγνητοσκοπημένων ή
ζωντανών (μέσω live streaming), είτε
με τη μορφή αρχείων διαφανειών και
σημειώσεων.
Μάλιστα, το πανεπιστήμιο Πατρών
αναδεικνύεται “πρωταθλητής” ανάμεσα
στα Ιδρύματα, καθώς είναι εκείνο που,
μέχρι σήμερα, έχει “φορτώσει” στην
διαδικτυακή πύλη τον μεγαλύτερο
αριθμό μαθημάτων (340 ανοικτά
μαθήματα, τα 71 με βίντεο).
Ακολουθούν στην πρώτη τετράδα,
το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Αθήνας.
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Το έργο Ανοιχτά Ακαδημαϊκά
Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Ιφιγένεια Φουντά, Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου

Μ

ε αφορμή τη βράβευση της ιστοσελίδας του
έργου καθώς και δύο ανοιχτών μαθημάτων θα
ήθελα να σας ενημερώσω για την πορεία του έργου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, το οποίο υλοποιείται
στο ΤΕΙ Αθήνας από τον 01/2013.
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από 27
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας ενώ υπάρχει και
οριζόντια δράση που υλοποιεί το Gunet.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης ημερίδας του Gunet για
τον απολογισμό του έργου:
• βραβεύτηκε ως η καλύτερη ιστοσελίδα προβολής
του έργου αυτή του ΤΕΙ Αθήνας
http://opencourses.teiath.gr/
• βραβεύτηκαν 2 μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας:
1. Μελάνια και Επικαλυπτικά (Ε), Σταματίνα
Θεοχάρη (Καθηγήτρια εφαρμογών της κατεύθυνσης
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του τμήματος
Γραφιστικής),
https://ocp.teiath.gr/courses/TGT_UNDER101/

2. Κοσμητολογία ΙΙI (Ε), Φωτεινή Μέλλου (έκτακτη
εργαστηριακή συνεργάτης του τμήματος Αισθητικής
και Κοσμητολογίας),
https://ocp.teiath.gr/courses/AISTH_UNDE108/
• έγινε εκτενής αναφορά στην ποιότητα υλοποίησης
του συγκεκριμένου έργου από την ομάδα του ΤΕΙ,
η οποία αποτελείται από την επιστημονικά υπεύθυνη
του έργου, επίκουρη καθηγήτρια, κ. Ι. Φουντά, τον
τεχνικό υπεύθυνο του έργου Στέλιο Κατσούλη,
5 εξωτερικούς συνεργάτες (Αναστασία Καραπανάγου,
Αλέξανδρος Ταγκούλης, Φαίη Καραμουσκέτα, Ελένη
Χούμη και Τάσος Τζίβας) και 2 μόνιμους Δ.Υ. (Αντώνης
Κοψαύτης και Μάνος Κολαρετάκης).
Το ΤΕΙ έχει ανεβάσει ήδη 176 μαθήματα στην
πλατφόρμα των ανοιχτών μαθημάτων ocp.teiath.gr,
τα οποία είναι αναζητήσιμα και από την οριζόντια
πλατφόρμα opencourses.gr. Ουσιαστικά είμαστε
τέταρτοι στον αριθμό αναρτημένων μαθημάτων και
σκοπεύουμε να ανεβάσουμε μέχρι τη λήξη του έργου
συνολικά 260 μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο
μπορείτε να επισκεφτείτε την βραβευμένη
ιστοσελίδα: opencourses.teiath.gr
Για να δείτε τα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα του
ΤΕΙ Αθήνας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:
ocp.teiath.gr
Για να δείτε τα ανοιχτά μαθήματα όλων των
ιδρυμάτων μπορείτε να επισκεφτείτε την οριζόντια
πλατφόρμα: opencourses.gr
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// ΤΜΉΜΑ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Δράσεις του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης

Τ

ο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης και η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων
συνδιοργάνωσαν το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα
συνέδριο στην χώρα μας με θέμα την Συντήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς διάρκειας 5 ημερών, με
1.500 συνέδρους από όλη την Ελλάδα και σημαντικούς
προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό. Το
τμήμα έλαβε χορηγία ύψους 25.000 Δολαρίων από το
Αμερικανικό Ίδρυμα J. M. Kaplan Fund για την κάλυψη
βασικών αναγκών του συνεδρίου.

για την μελλοντική συντήρηση προστασία και προβολή
του χώρου πράγμα που επιδιώκει και η τοπική
κοινωνία και διοίκηση. Το έργο διήρκεσε ένα μήνα και
συμμετείχαν 10 φοιτητές υπό την επίβλεψη της Καθ. Σ.
Χλουβεράκη, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε κτήριο που
προσέφερε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Τον Ιούλιο το Εργαστήριο Συντήρησης Αρχιτεκτονικών
Στοιχείων του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης πραγματοποίησε ένα σεμινάριο 3
εβδομάδων στο οποίο συμμετείχαν 10 επαγγελματίες
που εργάζονται στον χώρο της συντήρησης
αρχιτεκτονικών καταλοίπων. Κατά την πρώτη
εβδομάδα πραγματοποιήθηκε σειρά διαλέξεων
από καθηγητές του τμήματος και συνεργάτες από
το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και το διευθυντή
Εργαστηρίου Συντήρησης Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστημίου της Πενσιλβανίας των ΗΠΑ,Prof. Frank
Matero.

Ένα δεύτερο σεμινάριο 3 εβδομάδων έχει
προγραμματιστεί για τον επόμενο Σεπτέμβριο με
θέμα τις σύγχρονες μεθόδους τεκμηρίωσης και
συντήρησης ψηφιδωτών και χρηματοδότηση από
το ίδιο Αμερικανικό Ίδρυμα. Το σεμινάριο αυτό θα
πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Συντήρησης
Αρχιτεκτονικών Στοιχείων σε συνεργασία με την
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων
Μνημείων. Οι εργασίες πεδίου θα γίνουν στα Ρωμαϊκά
ψηφιδωτά που βρίσκονται στον Εθνικό Κήπο της
Αθήνας του Υπουργείου Πολιτισμού. Το σεμινάριο
απευθύνεται σε επαγγελματίες συντηρητές από
όλη την Ελλάδα που ασχολούνται σε την συντήρηση
ψηφιδωτών. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα
οργανωθούν και δράσεις για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στις δύο επόμενες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν
εργασίες πεδίου στον Μινωικό οικισμό του Μόχλου,
στο Λασίθι Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Αιγαιακής Προϊστορίας και την Αρχαιολογική Εφορεία
Λασιθίου. Το σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε με 25.000
από το Αμερικάνικό Ίδρυμα J. M. Kaplan Fund.
Το Εργαστήριο Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων
οργάνωσε ένα εθελοντικό πρόγραμμα εργασίας και
εκπαίδευσης σπουδαστών στην Ρωμαϊκή έπαυλη στο
Μακρύ Γυαλό Λασιθίου σε συνεργασία με την Εφορία
Αρχαιοτήτων Λασιθίου και τον Δήμο Ιεράπετρας.
Η Δράση είχα σαν στόχο τον καθαρισμό και την
τεκμηρίωση του χώρου και την έναρξη μιας μελέτης

Η εκπαιδευτικός του τμήματός μας Δρ. Στεφανία
Χλουβεράκη, ανέλαβε την θέση του Αντιπροέδρου
της Διεθνούς Επιτροπής για την Συντήρηση
Ψηφιδωτών από τον Οκτώβριο του 2014 (ICCM- InternationalCommitteefortheConservationofMosaics). Η
επιτροπή αυτή ιδρύθηκε το 1977, εδρεύει στην Ρώμη
έχει πάνω από 350 μέλη από 35 διαφορετικές χώρες
και πραγματοποιεί ανά τριετία διεθνές συνέδριο κατά
το οποίο εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο.
Η Δρ. Σ. Χλουβεράκη είναι εκλεγμένο μέλος του
διοικητικού συμβουλίου από το 2008 και ανέλαβε χρέη
αντιπροέδρου το 2014, πράγμα που αποτελεί σημαντική
διάκριση για το τμήμα μας αλλά και την χώρα μας.

ΕΚΘΕΣΗ POSTERS,ΓΚΑΖΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ,ΕΚΘΕΣΗ POSTERS

ΣΑΕΤ
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Το ΤΕΙ Αθήνας διοργάνωσε
το Διεθνές Συνέδριο
«Science in Technology»
Διαλέξεις
Φ. Καγγελάρη
26 Μαΐου 2016

Ο

Φώτης Καγγελάρης, Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας,
Συγγραφέας και Επιστημονικός Συνεργάτης του
Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΚΣ) του ΤΕΙ Αθήνας,
κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου “Ψυχανάλυση
- Τέχνη - Φιλοσοφία”, που οργάνωσε η Σχολή
Καλλιτεχνικών Σπουδών ανέπτυξε το θέμα:
“ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΗΜΕΡΑ”
Με όργανο ανάλυσης:
1. Τη σύγχρονη ψυχαναλυτική θεωρία (Lacan, Dolto, κ.λπ.),
2. Τον φιλοσοφικό στοχασμό, έτσι όπως
διαμορφώθηκε στον 20ο αιώνα (Heidegger, Wittgenstein, Gadamer κ.λπ),
3. Τη σημειολογία (Bartes, Gombrich, Arnheim, κ.λπ.),
συζητήθηκαν:
• Τι είναι η Τέχνη σήμερα;
• Πώς διαμορφώνεται η Τέχνη στον 20ο αιώνα από το
1907 (Δεσποινίδες του Πικάσο);
• Η Τέχνη σήμερα έχει σκοπό να ομορφύνει τη ζωή
μας και να μας φέρει σε διάλογο με τον εαυτό μας και
τον κόσμο ή αντίθετα για κάποιους λόγους, που θα
επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε, έχει σκοπό να μας
αγχώσει αν όχι να μας φοβίσει (Εννοιολογική Τέχνη,
Body Art, Performance ανησυχίας στο κοινό);
Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του χειμερινού εξαμήνου σπουδών, κάθε Τρίτη, ώρες
10:00-12:00. Η είσοδος ήταν ελεύθερη.

Επίσκεψη
Ινδών
καθηγητών
στη ΣΔΟ

Σ

τα πλαίσια της προσπάθειας εξωστρέφειας που
γίνεται από τη Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας και
της δημιουργίας επιστημονικών, διδακτικών και
ερευνητικών δεσμών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του εξωτερικού, την 26η Μαΐου 2016,
προσεκλήθησαν από τον Καθηγητή Χρήστο Κων.
Φράγκο, Τομεάρχη του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων
και έδωσαν διάλεξη στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας οι
εξής δύο Καθηγητές Ινδικών Πανεπιστημίων:

1

Dr. Madhumangal Pal, Professor and Head
of Department of Applied Mathematics with
Oceanography and Computer Programming, Vidyasagar
University of West Bengal, με θέμα “Fussy Matrices in
the Theory of Graphs. Some new developments”.
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5-7 Νοεμβρίου 2016

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές
Συνέδριο με τίτλο «Science in Technology»,
το οποίο διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας και
πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου
2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν οι εξής:
1. Physical and Mathematical Sciences
2. Electrical Engineering, Computer Science &
Telecommunications
3. Applied Mechanics, Civil and Energy Engineering
4. Materials & Micro-nano Technology
5. Earth & Environmental Sciences
6. Life and Health Sciences, Bioengineering
7. Learning/Teaching Methodologies and Assessment
8. Arts & Humanities
9. Food Science and Technology
10. Management Science, Finance, Economics & Tourism.
Conference Chairs ήταν ο κ. Δ. Τριάντης και ο
κ. Ι. Κανδαράκης.

2

Dr. Anita Pal, Assistant Professor of Department
of Mathematics, National Institute of Durgapur,
West Bengal, με θέμα “Fussy plenary sets in Theory of
Graphs”.

http://www.scinte.gr/
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25 Νοεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ

Τ

ην Τετάρτη, 25/11/2015 πραγματοποιήθηκε στο
συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας ημερίδα για
την παρουσίαση των νέων ηλεκτρονικών Yπηρεσιών
Δικτύωσης των φοιτητών που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο του έργου «Εξωστρεφείς δράσεις παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας» (MIS 304188).
Αναλυτικά παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες:

1

Υπηρεσία υποστήριξης δράσεων εθελοντισμού
https://openactions.teiath.gr/

3

Υπηρεσία δικτύωσης της φοιτητικής κοινότητας
με τις τοπικές επιχειρήσεις
https://offers.teiath.gr/
Όλες οι προσφορές των καταστημάτων του Δήμου
Αιγάλεω και όχι μόνο συγκεντρωμένες σε μία σελίδα

4

Υπηρεσία Ανταλλαγής & Διάθεσης Αγαθών
https://swaps.teiath.gr/

Ψάχνεις τις εθελοντικές δράσεις που γίνονται στο ΤΕΙ
από συμφοιτητές ή καθηγητές σου; Εδώ θα τις βρεις
όλες συγκεντρωμένες!

Φεύγεις οριστικά από το φοιτητικό σπίτι και θέλεις να
πουλήσεις ή να χαρίσεις τα έπιπλα κα τις συσκευές
σου, είσαι πρωτοετής και ψάχνεις έπιπλα ή συσκευές
για το σπίτι σου; Μπορείς ηλεκτρονικά να εντοπίσεις τι
πουλιέται , χαρίζεται ή αγοράζεται!

2

5

Υπηρεσία αναζήτησης συγκατοίκων
https://roommates.teiath.gr/

Αναζητάς σπίτι και συγκάτοικο; Μπορείς να το
κάνεις ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης
συγκατοίκων!

Υπηρεσία Εύρεσης Συνεπιβατών
https://carpooling.teiath.gr/

Το γνωστό σε όλους carpooling αποκλειστικά για
την κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας. Βρες συνεπιβάτη και
μοιράσου το κόστος της διαδρομής!

6
Παρουσίαση νέων ηλεκτρονικών
Yπηρεσιών Δικτύωσης φοιτητών
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο
του έργου «Εξωστρεφείς δράσεις
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών
του ΤΕΙ Αθήνας».

Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές &
Πολιτισμικές Δράσεις
https://educult.teiath.gr/
Θες να μάθεις τα συνέδρια που γίνονται στο ΤΕΙ,
τις εκδηλώσεις που οργανώνουν καθηγητές ή
και συμφοιτητές σου καθώς και πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές δράσεις εκτός ΤΕΙ; Μπορείς να τα δεις
όλα στο ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικών και
πολιτισμικών δράσεων!
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// ΤΜΉΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διάλεξη της Πρέσβειρας
της «Ειρήνης μέσω του
Τουρισμού» στο ΤΕΙ Αθήνας
8 Δεκεμβρίου 2015

16 Οκτωβρίου 2015
// ΤΜΉΜΑ Νοσηλευτικής

Γ

έφυρες φιλίας και επικοινωνίας με διάφορες χώρες του εξωτερικού
δημιουργούνται μέσω της Παγκόσμιας Δράσης «Expedition 196»
(www.expedition196.com) - προώθησης της «Ειρήνης μέσω του
Τουρισμού», της δραστηριότητας δηλαδή που αναπτύσσει η κα
Cassandra (Cassie) DePecol, είναι το συμπέρασμα, που βγήκε κατά
τη διάρκεια της παρουσίασης που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της
επίσκεψής της στην Αθήνα, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, στους φοιτητές
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνσης Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ
Αθήνας.
Την κυρία DePecol υποδέχτηκε και ξενάγησε στους χώρους
του Iδρύματος, ο Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας,
κ. Περικλής Λύτρας και ο Επικεφαλής της Κατεύθυνσης Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, κ. Δημήτρης
Λαλούμης.

Ημερίδα Προγράμματος
Επικαιροποίησης Γνώσεων
Αποφοίτων Τμ. Νοσηλευτικής

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
16-10-2015 ημερίδα με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΕΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ I» στο
Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.
Tο Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2014-15 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013.
Την κύρια Επιστημονική Ευθύνη για την υλοποίηση
του προγράμματος είχε η κυρία Αρετή Σταυροπούλου,
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής
του ΤΕΙ Κρήτης, που ήταν και το Ίδρυμα - Συντονιστής
του Προγράμματος. Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο
Πρόγραμμα ήταν το ΤΕΙ Αθήνας, με Επιστημονικά

Υπεύθυνη την κ. Μάρθα Κελέση, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής και το
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικά
Υπεύθυνη την κυρία Θάλεια Μπελλάλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
Νοσηλευτικής.
Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται κατά
πολύ και στην υποστήριξη του κ. Περικλή Λύτρα,
αρμοδίου Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας για
προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
Στην ημερίδα, οι συμμετέχοντες στους τρεις συνολικά
κύκλους, που διενεργήθηκαν στο ΤΕΙ Αθήνας (75
άτομα), παρέλαβαν τα Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS.
Η παραπάνω ημερίδα άφησε τις καλύτερες των
εντυπώσεων τόσο στους συνέδρους, όσο και στους
συμμετέχοντες, λόγω της άρτιας οργάνωσης, της
άριστης τεχνικής υποστήριξης και του καλαίσθητου
χώρου του Συνεδριακού Κέντρου.
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// ΤΜΉΜΑ Κοινωνικής Εργασίας

Ημερίδα “Περάσματα
ελπίδας: Προσφυγική κρίση,
κοινωνικές προκλήσεις
και απαντήσεις αλληλεγγύης”

29 Οκτωβρίου 2015

Τ

ο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας
πραγματοποίησε, στις 29 Οκτωβρίου 2015
στην Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΙ
Αθήνας, Ημερίδα με τίτλο: «Περάσματα ελπίδας:
προσφυγική κρίση, κοινωνικές προκλήσεις και
απαντήσεις αλληλεγγύης», σε συνδιοργάνωση με το
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
του Δ.Π.Θ., το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ
Ηρακλείου, το ΚΕ.ΘΕ.Α., και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Καισαριανής - Βύρωνα της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
διάχυσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος
Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Π.Ε.Γ.Α.)
Κοινωνικής Εργασίας.
Στην Ημερίδα προσεγγίσθηκαν και συζητήθηκαν
ζητήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της
προσφυγικής κρίσης, τις πολυεπίπεδες ανάγκες
των προσφύγων στη διάρκεια της επισφαλούς
μετακίνησής τους προς την Ευρώπη, την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το φαινόμενο της ξενοφοβίας
και του ρατσισμού, την κοινωνική αλληλεγγύη και
τις δυνατότητες αποτελεσματικής παρέμβασης των
Κοινωνικών Λειτουργών.
Τις εργασίες της Ημερίδας παρακολούθησαν 400
άτομα, επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί, μέλη
κινημάτων αλληλεγγύης, φοιτητές και ακαδημαϊκό

προσωπικό Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και άλλων
Τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
Στο τέλος της Ημερίδας οι συμμετέχοντες ενέκριναν
ψήφισμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες
Εμείς οι συμμετέχοντες της Ημερίδας «Περάσματα
Ελπίδας: Προσφυγική κρίση, κοινωνικές
προκλήσεις και απαντήσεις αλληλεγγύης», που
έγινε σήμερα 29 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα:
α. δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους
πρόσφυγες,
β. διεκδικούμε από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ασφαλή
διέλευση, υποδοχή και εγκατάσταση των
προσφύγων στο έδαφος της Ευρώπης,
γ. απαιτούμε την απεμπλοκή των ισχυρών χωρών
από τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγονται
στις χώρες προέλευσης των προσφύγων, και
δ. δεσμευόμαστε στην προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αντιμετώπιση
κάθε μορφής ξενοφοβίας και ρατσισμού και
στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ψήφισμα
Αλληλεγγύης

101

102

04. Νέα του ΤΕΙ

// ΤΜΉΜΑ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

Συμμετοχή Τμήματος
του ΤΕΙ Αθήνας
σε Διεθνή Έκθεση
17 έως 28 Ιουνίου 2015

Τ

ο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
Διακόσμησης και Σχεδιασμού
Αντικειμένων (ΕΑΔΣΑ) της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας
συμμετείχε στη διεθνή έκθεση PRAGUE
QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE 2015 κατά τη διάρκεια
17-28 Ιουνίου 2015.

Χαρά Αγαλιώτου, Λουκία Μάρθα σε
συνεργασία με τους Παναγιώτη Πάνο
και Μυρτώ Βουνάτσου.
Η επιλογή της συμμετοχής έγινε μετά
από υποβολή πρότασης στο Ελληνικό
Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου
Θεάτρου, μέλος του Διεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου της UNESCO.

Εντάχθηκε στην Ελληνική Εθνική
Συμμετοχή, στην ενότητα εκπαιδευτικών
τμημάτων, στην οποία συμμετείχαν
εννέα ακαδημαϊκά τμήματα.
Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί σε
παγκόσμιο επίπεδο το σημαντικότερο
γεγονός σχετικά με τον Παραστατικό /
Παραστασιακό χώρο, τη Σκηνογραφία
και την Θεατρική Αρχιτεκτονική και
πραγματοποιείται κάθε τέσσερα
χρόνια στην Πράγα. Η θεματολογία της
ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση είναι
«Νέες Χωρικότητες: Παραστασιακές
Τέχνες και υπαίθριος ανοιχτός
χώρος». Στην έκθεση παρουσιάστηκαν
φοιτητικές εργασίες από τα μαθήματα
«Σκηνογραφία» και «Αρχιτεκτονική
Εσωτερικών Χώρων: Χώροι Ψυχαγωγίας
και Πολιτισμού» καθώς και πτυχιακές
εργασίες στα αντίστοιχα γνωστικά
αντικείμενα με υπεύθυνους καθηγητές:

Η διάκριση αυτή του τμήματος, που
συμμετείχε για πρώτη φορά, έδωσε
τη δυνατότητα στην σχολή μας
και γενικότερα στο ΤΕΙ Αθήνας να
συνυπάρξει με τα σημαντικότερα
πανεπιστήμια διεθνώς, προβάλλοντας
το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο
που εκπονείται στο ίδρυμα. Το έργο
αυτό δημοσιεύτηκε αναλυτικά στον
κατάλογο της έκθεσης (392 σελ.) που
περιλαμβάνει το έργο σημαντικών
καλλιτεχνών και Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Στην προβολή του έργου συνέβαλλε
σημαντικά και η ενεργή φυσική
παρουσία στην έκθεση, των καθηγητών
και μεγάλης ομάδας φοιτητών. Με
αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα
ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών, αλλά και
προτάσεων συνεργασιών σε διεθνές
επίπεδο.

PRAGUE QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE 2015

103

104

04. Νέα του ΤΕΙ

// ΤΜΉΜΑ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Έκθεση φωτογραφίας
“Στέφανος Πάσχος & Πάσχοντες”

Ο

12-29 Μαΐου 2015
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// ΤΜΉΜΑ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Συνέδριο «Η συντήρηση
της πολιτιστικής
κληρονομιάς: Προκλήσεις και
επαναπροσδιορισμοί»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΕΤ,ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

25-29 Μαΐου 2015

Μ

ε αφορμή τη συμπλήρωση 50
χρόνων από τη θέσπιση του
τομέα συντήρησης στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία, καθώς και 30 χρόνων
από την ίδρυση και λειτουργία του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, η Διεύθυνση Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων και το Τμήμα
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας συνδιοργάνωσαν
το συνέδριο με θέμα: «Η συντήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς:
Προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί».
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 25
έως 29 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, στο
χώρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι και στο
Νέο Μουσείο Ακρόπολης.

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να
προβάλει την εξέλιξη της συντήρησης,
των δομών και των επιστημόνων και
επαγγελματιών που την υποστηρίζουν,
όπως και την πορεία και τις αλλαγές στη
θεωρητική, ερευνητική και πρακτική
προσέγγιση των εργασιών στην Ελλάδα.
Η συμβολή των Ελλήνων και ξένων
ομιλητών ήταν σημαντική για την
επιτυχία της εκδήλωσης. Για πρώτη
φορά, προσκλήθηκαν παγκοσμίου
φήμης εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα,
έξι από αυτούς σε ένα μεμονωμένο
γεγονός, ώστε να ανοίξει η πύλη της
επικοινωνίας και της ανταλλαγής
εμπειριών και ιδεών μεταξύ των
Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στο
πεδίο της Συντήρησης της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Επιπλέον, οι εναρκτήριες
ομιλίες από διακεκριμένους
ομιλητές, όπως του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας στον Τομέα της
Έρευνας και της Καινοτομίας, του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Πολιτισμού, του Διευθυντή του ICCROM και του Προέδρου του ΤΕΙ
Αθήνας υπογράμμισαν τη σημασία της
εκδήλωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 1500
σύνεδροι ενώ οι εργασίες του
συνεδρίου μεταδόθηκαν σε απ’
ευθείας σύνδεση μέσω του διαδικτύου
και προσέφεραν την δυνατότητα
παρακολούθησης σε συντηρητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΕΤ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Κου.Κ.ΦΩΤΑΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΕΤ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
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1.

2.

3.
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Συμμετοχή του Καθηγητή
Π. Λύτρα σε συνέδριο στην Κύπρο

Τ

ην Κύπρο επισκέφθηκε ο καθηγητής
Περικλής Ν. Λύτρας, Αναπληρωτής
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών, ως κύριος
ομιλητής σε συνέδριο με θέμα τον
Αθλητικό Τουρισμό - Δρομικοί Αγώνες,
το οποίο διοργάνωσε το σωματείο
Περικλής Δημητρίου.

Στην ομιλία του ο κ. Λύτρας υποστήριξε
ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι
ιδιαίτερα σημαντικός αφού έχει την
δυνατότητα να ενισχύσει την οικονομία,
να εμπλουτίσει το προσφερόμενο
τουριστικό προϊόν της Κύπρου και
έδωσε αρκετά παραδείγματα καλών
διεθνών πρακτικών από χώρες που
αξιοποίησαν αυτή την εναλλακτική
μορφή τουρισμού.
Επίσης αναφέρθηκε εκτενώς στα
επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα
και τα δεδομένα, που αφορούν τους
δρομικούς αγώνες όλων των ειδών και
των κατηγοριών, επισημαίνοντας, ότι
πρόκειται για αγώνες ζωής. Το Συνέδριο
χαιρέτησαν ο Στρατηγός Χαράλαμπος
Λόττας, ο πασίγνωστος παλαιός
πρωταθλητής και βαλκανιονίκης
Γιώργος Μεσημέρτζης, ο δημοτικός
σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας
Χρύσανθος Φάκας και ο πρόεδρος

του σωματείου δρομέων Περικλής
Δημητρίου, Σωκράτης Σωκράτους.
Κατά την εδώ παραμονή του ο κ. Λύτρας
πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων
και επαφών με φορείς και οργανισμούς
με σκοπό την δημιουργία προοπτικών
συνεργασίας και υπογραφής
Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με το
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Αθηνών. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με
τα ανώτατα στελέχη, του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας, του Κυπριακού
ΟργανισμούΤουρισμού, του Γραφείου
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της
Εκκλησίας της Κύπρου, του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού, του
Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων
Κύπρου, κ.ά.
Στις συναντήσεις αυτές συνοδευόταν
πάντοτε από τον Σταύρο Χατζησάββα,

παλαιό φοιτητή του και ειδικό σε
θέματα τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής και εκτελεστικό διευθυντή
της πρώτης κυπριακής τουριστικής
ιστοσελίδας Cyprus Highlights.
Το σωματείο δρομέων Περικλής
Δημητρίου ευχαριστεί δημόσια τους
χορηγούς:
• Hilton Cyprus
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων
• Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
• ΟΠΑΠ Ζώνης Κύπρου
• Pokka Coffee
• Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
• SOCIAL ART EAK - MME
Βίντεο αναφορά στην εκπομπή του
ΡΙΚ1 ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ https://www.
youtube.com/ watch?v=eaP_T-2jXkE&feature= youtu.be

1. Μαρίνος Σιζόπουλος Πρόεδρος Κ.Σ. ΕΔΕΚ
και Περικλής Λύτρας
2. Νικολέτα Αθανασιάδου, Περικλής Λύτρας,
Χρυσαίμιλη Ψηλογένη Κενεβέζου ΣΤΕΚ
3. Περικλής Λύτρας και Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος
4. Περικλής Λύτρας Λυγία, Θεοδώρου Δερμάτη
ΚΟΤ
5. Περικλής Λύτρας, Χρίστος Πετρίδης, Λυγία
Θεοδώρου Δερμάτη Μαρία Σολωμού ΚΟΤ

110

04. Νέα του ΤΕΙ

Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό
1

Ονοματεπώνυμο
Μόνιμο Διοικητικό
Προσωπικό (Δ.Π.)
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του οποίου Ν. ΒΑΡΣΟΥ
η υπαλληλική σχέση
λύθηκε, από 1-6-2015
Ε. ΔΡΟΣΟΥ
έως 28-9-2016.
Ε. ΜΠΟΖΑΚΗ

2

Μόνιμο Διοικητικό
Προσωπικό (Δ.Π.)
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο
μετατάχθηκε σε άλλες
υπηρεσίες, από 1-6-2015
έως 28-9-2016.

3

Μόνιμο Διοικητικό
Προσωπικό (Δ.Π.)
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο
διορίσθηκε στο Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, από 1-6-2015
έως 28-9-2016.

4

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν
οι υπάλληλοι

Ημερομηνία λύσης
υπαλληλικής σχέσης

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.)

26/06/2015

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.)

24/06/2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

13/07/2015

Λ. ΣΚΡΕΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.
(Σ.Τ.Ε.Φ.)

08/02/2016

Α. ΣΠΑΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

22/04/2016

Σ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ)

15/11/2015

Γ. ΣΦΕΝΔΥΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)

04/05/2016

Β. ΤΣΙΓΚΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

30/09/2015

Ονοματεπώνυμο

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν
οι υπάλληλοι

Ημερομηνία μετάταξης

Γ.-Χ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Σ.Ε.Υ.Π.)

10/12/2015

Ονοματεπώνυμο

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούν
οι υπάλληλοι

Ι. ΓΚΕΒΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (Σ.Τ.ΕΦ.)

20/04/2016

Β. ΝΤΑΓΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Ε.Υ.Π.)

20/04/2016

Μ. ΤΖΟΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

16/09/2016

Ονοματεπώνυμο
Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικό
Προσωπικό (Δ.Π.)
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του οποίου Γ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
η υπαλληλική σχέση
λύθηκε, από
Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ
1-6-2015 έως 28-9-2016.
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Ημερομηνία ανάληψης
υπηρεσίας

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν
οι υπάλληλοι

Ημερομηνία λύσης
υπαλληλικής σχέσης

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

01/07/2016

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ &
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

01/07/2015

5

Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικό
Προσωπικό (Δ.Π.)
που μετατάχθηκε στο
Τ.Ε.Ι. Αθήνας από άλλες
υπηρεσίες, κατ’
εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων
14, 17 & 18 του ν.
4325/2015, από 1-6-2015
έως 28-9-2016.

6

Μόνιμο
Ειδικό Τεχνικό
Εργαστηριακό
Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του οποίου
η υπαλληλική σχέση
λύθηκε, από 1-6-2015
έως 28-9-2016.

7

Μόνιμο
Ειδικό Τεχνικό
Εργαστηριακό
Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το
οποίο εντάχθηκε σε
θέση Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), από 1-6-2015
έως 28-9-2016

Ονοματεπώνυμο

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν
οι υπάλληλοι

Π. ΜΑΚΡΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)

07/07/2015

Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Δ.Ο.)

09/07/2015

Α. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

07/07/2015

Ν. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

14/07/2015

Ονοματεπώνυμο

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν οι
υπάλληλοι

Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Σ.Δ.Ο.)

30/10/2015

Α. ΤΣΙΛΤΙΚΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (Σ.Κ.Σ.)

14/12/2015

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (Σ.Κ.Σ.)

06/11/2015

Ονοματεπώνυμο

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας όπου υπηρετούσαν
οι υπάλληλοι

Β. ΚΥΡΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.)

16/10/2015

Β. -Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.)

27-06-2016

Ημερομηνία ανάληψης
υπηρεσίας

Ημερομηνία λύσης
υπαλληλικής σχέσης

Ημερομηνία ένταξης σε
θέση Ε.ΔΙ.Π.
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Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Συγκεντρωτικός πίνακας αποχωρήσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) ΤΕΙ Αθήνας από 1 Ιουνίου 2015 έως 26 Σεπτεμβρίου 2016

Αποχώρηση ΕΠ λόγω θανάτου

Παραίτηση ΕΠ (με δυο αιτήσεις), λόγω συνταξιοδότησης
Ονοματεπώνυμο

Ημ/νία
Βαθμίδα
αποχώρησης

Ονοματεπώνυμο
Τμήμα
1

1

Αβαστάγου - Παπαδάτου Γεωργία

11/03/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

2

Βεσκούκη Γεωργία

09/05/2016 Αναπληρωτής Καθηγητής Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

3

Γλαμπεδάκης Μιχαήλ

09/05/2016 Καθηγητής

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

4

Ελευθερίου Ανδρέας

06/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Φυσικοθεραπείας

5

Κοίλιας Χρήστος

04/05/2016 Καθηγητής

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

6

Κυρίτση - Κουκουλάρη Ελένη

06/05/2016 Καθηγητής

Νοσηλευτικής

7

Κώστας Κωνσταντίνος

29/07/2016 Επίκουρος Καθηγητής

Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

8

Μαυρίδου Αθηνά

30/06/2015 Καθηγητής

Ιατρικών Εργαστηρίων

9

Μπουζίκα Μερόπη

24/02/2016 Επίκουρος Καθηγητής

Νοσηλευτικής

10

Οικονόμου Κλεομένης

29/06/2015 Καθηγητής

Οπτικής & Οπτομετρίας

11

Παπαγιάννης Ευάγγελος

10/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

12

Σαλαμάρας Παναγιωτης

09/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Οδοντικής Τεχνολογίας

13

Στεφανάκος Χρήστος

30/09/2015 Επίκουρος Καθηγητής

Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

14

Σφλώμος Κωνσταντίνος

22/04/2016 Καθηγητής

Τεχνολογίας Τροφίμων

15

Τζαβάλας Θεόδωρος

09/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.

16

Φουντά - Αλεξίου Ιφιγένεια

06/05/2016 Επίκουρος Καθηγητής

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ημ/νία
Βαθμίδα
αποχώρησης

Τμήμα

Αθανασοπούλου Μαρία

30/09/2015 Καθηγητής Εφαρμογών

2

Θεοτοκάτος Γεράσιμος

31/12/2015 Αναπληρωτής Καθηγητής Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Προσχολικής Αγωγής

Σύνολο Παραιτηθέντων ΕΠ
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Εκπαιδευτικό

Προσωπικό
Παραίτηση ΕΠ (με δυο αιτήσεις), λόγω συνταξιοδότησης
Ονοματεπώνυμο

Ημ/νία
Ανάληψης

Βαθμίδα

Τμήμα

1

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

16/07/2015

Καθηγητής Εφαρμογών

Νοσηλευτικής

2

Κορέλη Αλεξάνδρα

04/04/2016

Καθηγητής Εφαρμογών

Νοσηλευτικής

3

Τσιγδέμογλου Ιωάννης

22/03/2016

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφιστικής

Νοσηλευτικής

Σύνταξη ΕΠ λόγω ορίου ηλικίας 65 ή 67
Ημ/νία
Βαθμίδα
αποχώρησης

16/05/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Κατάσταση Διορισμών

1

Ονοματεπώνυμο

Ζερβά Μαρία

Τμήμα

Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

Παραίτηση ΕΠ (με μια αίτηση), για λοιπούς λόγους
Ονοματεπώνυμο

Ημ/νία
Βαθμίδα
αποχώρησης

Τμήμα

1

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

31/08/2016 Καθηγητής

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

2

Βάττης Δημητριος

31/08/2015 Καθηγητής

Τεχνολογίας Τροφίμων

3

Κουτής Χαρίλαος

31/08/2016 Καθηγητής

Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

4

Κώτση Αγγελική

31/08/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Εσωτερικής Αρχ/κής, Διακ/σης & Σχεδ/μού Αντικ/νων

5

Μανιατάκος Αναστάσιος

31/08/2015 Καθηγητής

Εσωτερικής Αρχ/κής, Διακ/σης & Σχεδ/μού Αντικ/νων

6

Μπράτσος Αθανάσιος

31/08/2016 Καθηγητής

Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

7

Παπαγεωργίου Ευάγγελος

31/08/2016 Καθηγητής

Ιατρικών Εργαστηρίων

8

Πάσχος Στέφανος

31/08/2015 Καθηγητής Εφαρμογών

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

9

Πόγγας Νικόλαος

31/08/2016 Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων

10

Τσιούρης Γεώργιος

31/08/2016 Καθηγητής

Γραφιστικής

11

Φράγκος Χρίστος

31/08/2016 Καθηγητής

Διοίκησης Επιχειρήσεων

12

Φωτόπουλος Πολύβιος

31/08/2016 Καθηγητής Εφαρμογών

Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
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Ο Τύπος έγραψε...
Ασφυξία ΑΕΙ-ΤΕΙ. Χρηματοδότηση που φτάνει... μόνο για ρεύμα
Εφημερίδα: Εθνος, Ημερομηνία Έκδοσης: 9-10-2015, Σελίδα: 14

Tύπος
“Δεν ξέρουμε πως θα ανοίξουμε”
Εφημερίδα: Real News, Ημερομηνία Έκδοσης: 30-8-2015, Σελίδα: 33
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Ιδρυση Συλλόγου
Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας
Τ

ο ΤΕΙ Αθήνας στηρίζει την
πρωτοβουλία αποφοίτων του για την
ίδρυση του Συλλόγου τους (Σ.Α.-Τ.Ε.Ι.Α.).
Στο Σύλλογο θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής ως μέλη απόφοιτοι όλων
των τμημάτων του ιδρύματος, από το
1983 έως σήμερα.
Κεντρικές επιδιώξεις του Σ.Α. θα
αποτελούν η διατήρηση και ενίσχυση
των δεσμών τόσο μεταξύ των
αποφοίτων, όσο και μεταξύ αυτών
και του ιδρύματος, η προώθηση
των ενδιαφερόντων και κοινών
συμφερόντων τους, καθώς και η
ηθική κι επαγγελματική ενίσχυσή
τους. Ο Σ.Α.-Τ.Ε.Ι.Α. προβλέπεται να
συνεργάζεται αρμονικά με το σύνολο
της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, να
διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις
κοινωνικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού
περιεχομένου, να συμμετέχει σε
αθλητικές δράσεις, να ενισχύει τις
εθελοντικές πρωτοβουλίες, κ.ά.
Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας,

http://www.teiath.gr/articles.php?id=54152

επιθυμώντας να δημιουργήσει ένα
σημείο αναφοράς για τον Σ.Α. και να
προωθήσει τους σκοπούς και στόχους
του, προτίθεται να παραχωρήσει ειδικό
χώρο για τη στέγασή του.
Αναμένεται η συμμετοχή όλων
των αποφοίτων του ιδρύματος,
προκειμένου να επιτύχει αυτή η
αξιόλογη προσπάθεια και να αναδειχθεί
η αφοσίωση ενός δυναμικού κύκλου
αποφοίτων, οι οποίοι με όρεξη,
θέληση και επιμονή θα καταφέρουν να
διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση τους με
το ΤΕΙ Αθήνας και να διευρύνουν τόσο
τους δικούς τους ορίζοντες, όσο και του
ίδιου του ιδρύματος.
Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας
επιβεβαιώνεται πως το ΤΕΙ Αθήνας
αποτελεί για τους αποφοίτους του όχι
μόνο μια ισχυρή βάση γνώσεων και
εφοδίων για την πορεία τους μετά τη
λήψη του πτυχίου, αλλά αντικατοπτρίζει
και έναν πυρήνα δημιουργίας, ονείρων
και δεσμών ζωής.
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Δωρεές - Αναμνηστικά
και Ενθύμια

Τσίλαγα

Τσιούρης

Περικλής Λύτρας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας

Μ

ε αφορμή την ευγενική
χορηγία της συναδέλφου,
Καθηγήτριας κας Ευαγγελίας Μαρίνας Τσίλαγα, Προέδρου του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης της Σχολής Καλλιτεχνικών
Σπουδών, η οποία δώρισε στο Ίδρυμά
μας τον περασμένο Ιούλιο τέσσερα
(4) έργα της για τα γραφεία του
Προέδρου και της αίθουσας του πρώην
Συμβουλίου του Ιδρύματός μας, όπως
και τους πίνακες που φιλοτέχνησε ο
Καθηγητής και άρτι συνταξιοδοτηθείς
συνάδελφός μας και Πρόεδρος του
Τμήματος Γραφιστικής, Καθηγητής κ.
Γεώργιος Τσιούρης με φοιτητές και
φοιτήτριές μας, οι οποίοι κοσμούν τη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, το γραφείο
του πρώην Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας,
και με βάση το γεγονός ότι και σε
άλλα ΑΕΙ της χώρας έχει καθιερωθεί
ανάλογη δραστηριότητα (όπως λ.χ. στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), θα ήθελα να
σας επισημάνω τα ακόλουθα:

1

Ότι το ίδρυμα θα μπορούσε να
διακοσμήσει τους χώρους μεγάλης
επισκεψιμότητάς του (για παράδειγμα
τη Βιβλιοθήκη, το Συνεδριακό Κέντρο,
τις Εισόδους των πέντε (5) Σχολών του,
τα Γραφεία στον 1ο Όροφο του κτηρίου
Κεντρικής Διοίκησης, τα Γραφεία των
Προέδρων των Τμημάτων του, κ.ά.)
με καλλιτεχνικά έργα, τα οποία θα
μπορούσαν να προέρχονται:
 είτε από δωρεές συναδέλφων
της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών,
 είτε από ομαδικές πτυχιακές εργασίες
φοιτητών της ιδίας Σχολής υπό την
επίβλεψη μελών του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του.

2

Ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε
να ισχύσει και για το σύνολο
του Eκπαιδευτικού και Διοικητικού
Προσωπικού, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος
και τον καθένα από εμάς προσωπικά,
στην περίπτωση που θα ήθελε να δωρίσει
κάτι ανάλογο σε αντικείμενο, ή άλλο
επιλεγμένο σχετικό είδος.

3

Ότι έργα συναδέλφων καλλιτεχνών
μπορούν - μετά από δωρεά
τους στο ΤΕΙ Αθήνας- να διατίθενται
επίσης προς πώληση, προς όφελος
του ιδρύματος, λ.χ. όταν υπάρχει
ορκωμοσία, κατά τη διεξαγωγή
συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, κ.λπ.
αλλά και καθημερινά από το ειδικό
σταντ του ιδρύματος, το οποίο μπορεί
να εγκατασταθεί για αυτόν τον σκοπό σε
κεντρικό σημείο του ιδρύματος.

4

Ότι το ίδιο ισχύει για αναμνηστικά
και ενθύμια, τα οποία μπορούν
να προσφέρονται σε ειδικά κιόσκια σε
πολυσύχναστα σημεία του ιδρύματος
σε ανάλογες περιπτώσεις και τα οποία
μπορούν να κατασκευάζονται σε
εργαστήρια των Τμημάτων μας.

5

Ότι ενδέχεται να προκηρύξουμε
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για
την πώληση λουλουδιών (ανθοδέσμες)
κατά τις τελετές ορκωμοσίας των
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φοιτητών, η οποία θα γίνεται πλέον
από συγκεκριμένο ανάδοχο, που θα
αναλάβει το έργο και θα καταβάλει
στο ίδρυμα το αντίστοιχο τίμημα, αντί
αυτού που ισχύει σήμερα.

6

Σε ότι αφορά τη Βιβλιοθήκη, είναι
ευπρόσδεκτες οι δωρεές βιβλίων,
λευκωμάτων, συλλογών κάθε είδους,
υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται
για επικαιροποιημένες και σύγχρονες
εκδόσεις και αφού προηγουμένως
υπάρχει η σχετική αποδοχή, δεδομένου
ότι σημερινή χωρητικότητα της
Βιβλιοθήκης μας είναι απολύτως
περιορισμένη.

7

Αυτονόητο είναι ότι, οιαδήποτε
άλλη δωρεά προς όφελος
(αισθητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό,
περιβαλλοντικό και οικονομικό) του ΤΕΙ
Αθήνας είναι ευπρόσδεκτη.

Προς τούτοις, η Διοίκηση θα
προχωρήσει στο άμεσο μέλλον:
α. στη δημιουργία σχετικής ολιγομελούς
Επιτροπής,
β. στην παράθεση σχετικού εικονιδίου
στην ιστοσελίδα με το διακριτικό
donate.teiath.gr, όπου θα
αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες
και πληροφορίες.
Σε περιόδους όπου το Ίδρυμά μας
μαστίζεται οικονομικά, η κρατική μας
επιχορήγηση βαίνει συνεχώς μειούμενη
και τα αποθεματικά μας εξαντλούνται,
η ενδεχόμενη συνεισφορά έστω και
λίγων από εμάς, μπορεί να αποδειχθεί
σημαντική.
Εύλογο είναι ότι τα ονόματα των
Δωρητών θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε
περίπτωση καλλιτεχνικών έργων, θα
αναγράφονται σε ειδική πλακέτα, που
θα επισυνάπτεται σε αυτά.
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Βραβείο φωτογραφίας
σε απόφοιτο του ΤΕΙ Αθήνας
Ο

απόφοιτος του τμήματος Νικόλας
Βεντουράκης τιμήθηκε με τη
ανάδειξή του στους 5 προεπιλεγμένους,
για το βραβείο Bar Tur Photobook
Award 2015, που απονέμει το ίδρυμα
«The Photographers’ Gallery» του
Λονδίνου και ο επιχειρηματίας Amnon
Bar-Tur.
Η εργασία του “Defining Lines”
επικεντρώνεται στις περιοχές μέσα
και γύρω από την περιοχή Βρετανικής
κυριαρχίας (Sovereign Base Area) στο
Ακρωτήρι στην Κύπρο.
Το βραβείο του για τη συμμετοχή
στην τελική λίστα είναι 1.000 αγγλικές
λίρες, με σκοπό την πραγματοποίηση
της πρότασής του για την έκδοση
φωτογραφικού βιβλίου.

Βραβείο φωτογραφίας
σε φοιτήτρια του ΤΕΙ Αθήνας
Τ

ο Βραβείο των 14ων Φωτογραφικών
Συναντήσεων Κυθήρων 2015
απονεμήθηκε στην φοιτήτρια του
τμήματος Μυρσίνη Κουτλή για την
συμμετοχή της με την εργασία “On
Definitions” στην έκθεση νέων ελλήνων
φωτογράφων 2015.
H Μυρσίνη Κουτλή βραβεύτηκε με
ατομική έκθεση που θα συμπεριληφθεί
στο πρόγραμμα των Φωτογραφικών
Συναντήσεων το 2016.
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19 Ιουνίου 2016

Παρουσίαση μεταπτυχιακών
διπλωματικών εργασιών
σε μορφή poster
Μαρία Σαμαράκου Διευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγήτρια του Τμ. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, ΣΤΕΦ

Τ

ην Τρίτη, 19 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε
στο αίθριο του κτιρίου της ΣΤΕΦ εκδήλωση
παρουσίασης σε μορφή poster των διπλωματικών
εργασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών “MSc in Energy Technology” για το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Το ΠΜΣ “MSc in Energy Technology” λειτουργεί για
ένατη χρονιά στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας της ΣΤΕΦ, σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μ. Βρετανίας.
Στo πλαίσιο της εκδήλωσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
παρουσίασαν τις διπλωματικές εργασίες που είχαν
αναλάβει σε μορφή poster, προβάλλοντας το σκοπό
και τους στόχους της κάθε εργασίας, τη βιβλιογραφική
επισκόπηση, την μεθοδολογία και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αποκτήσουν οι
φοιτητές δεξιότητες στην οργάνωση και παρουσίαση
ερευνητικών θεμάτων και να τους δοθεί η ευκαιρία για
ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος που
έχουν αναλάβει, με ειδικούς στο χώρο της Ενέργειας.
Καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν το εκπαιδευτικό
προσωπικό της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ο
Dr Wolf-Gerrit Früh, Course Director του MSc in Energy
του Heriot-Watt, φορείς που δραστηριοποιούνται στο

Στις 24 Ιουνίου 2016
η θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας «το τρίτο
κουδούνι» παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία και
προσέλευση την θεατρική παράσταση “Ο Φιλάργυρος”
του Μολιέρου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.
Ακόμα, η θεατρική ομάδα του ΤΕΙ Αθήνας
συμμετείχε με το ίδιο έργο:

Τα posters που βραβεύθηκαν είναι:
Ονοματεπώνυμο

Τίτλος εργασίας

Επιβλέπων
Καθηγητής

1ο βραβείο
Lampro Ilia

Κουμπογιάννης

Simulation and
experimental performance
of a modified PV panel to a
PVT panel

Αξαόπουλος

Evaluation of energy
efficiency measures in
tertiary sector buildings

Μορώνης

στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέα Μασκώτ», 21:00μμ.
• Στις 30 Ιουνίου 2016 στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στον Δημοτικό
Κινηματογράφο “Μάρθα Καραγιάννη” (Βύρωνος και Χιλής, Κερατσίνι), 21:00μμ.
• Στις 3 Ιουλίου 2016 στον Δήμο Περιστερίου, στο Θέατρο “Φοίνικας” (Μίκη
Θεοδωράκη και Προσκόπων - Κηπούπολη Περιστερίου), 21:00μμ.
• Στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Κατάκολο - Olympia Culture Festivals, στις 3 Σεπτέμβρη 2016.

3ο βραβείο
Κοντός Λεωνίδας

Θεάτρου Δήμων Αττικής, ως εξής:
• Στις 26 Ιουνίου 2016 στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου,

Performance comparison
of various air conditioning
systems for the same
building in different climatic
zones in Greece

2ο βραβείο
Σακελλαρίου
Ευάγγελος

• Στο 9 Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
ο

Οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος «το τρίτο
κουδούνι» για τον Σεπτέμβριο 2016 είχαν ως εξής:
• Τετάρτη 14 Σεπτέμβρη 2016 στον Δήμο Χαϊδαρίου στο Ανοιχτό θέατρο κοντά στο ΚΕΒΟΠ.
• Σάββατο 17 Σεπτέμβρη 2016 στον Δήμο Αγ.Ιωάννη Ρέντη στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».
• Κυριακή 18 Σεπτέμβρη 2016 στον Δήμο Νίκαιας στο Κηποθέατρο.

χώρο της Ενέργειας και καλεσμένοι των φοιτητών.
Στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν τα τρία καλύτερα
posters, σύμφωνα με τις βαθμολογίες που έδωσαν οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της ΣΤΕΦ.
Στον απολογισμό αυτής της εκδήλωσης, αξίζει να
σημειωθεί ο ενθουσιασμός των φοιτητών για τη
διαφορετική γνώση και εμπειρία που απέκτησαν.

• Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη 2016 στον Δήμο Ν.Φιφαδέλφειας Χαλκηδόνας
στον «Πολυχώρο Δροσίνη» στη Ν.Χαλκηδόνα.
• Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη 2016 στον Δήμο Ν.Ιωνίας στο Αμφιθέατρο
του 3ου Γενικού Λυκείου (Δεμιρδεσίου 121 Περισσός).
Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη 2016 στον Δήμο Αιγάλεω
στο θέατρο «Αλέξης Μινωτής».
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5/9 έως 5/10/2016

Έκθεση αφίσας φοιτητών
του Τμήματος Γραφιστικής
«150 Χρόνια Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο»

Σ

το φιλόξενο Καφέ του Μουσείου, έναν χώρο
που τα τελευταία χρόνια δίνει βήμα διαλόγου
σε καλλιτέχνες και εικαστικές ομάδες της Ελλάδας και
του εξωτερικού, με στόχο να προσφέρει εικαστικά
ερεθίσματα ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και
το παρόν, παρουσιάζεται η έκθεση αφίσας «150
χρόνια Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» του Τμήματος
Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Στόχος της συνεργασίας του Εθνικού Αρχαιολογικού
και του Τμήματος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ήταν
ο σχεδιασμός αφισών για τον εορτασμό των
150 χρόνων από τη θεμελίωση του Μουσείου,
που σηματοδοτούν τον αισθητικό, ιστορικό και
πολιτιστικό του χαρακτήρα, προωθούν τις αξίες του
και το αναδεικνύουν ως φορέα πολιτισμικής γνώσης
και ανάπτυξης. Με την επιστημονική εποπτεία

του Βαγγέλη Χατζηθεοδώρου και της Κατερίνας
Μπαζίνα, 34 φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου του Τμήματος
Γραφιστικής κλήθηκαν να επικοινωνήσουν τον
εορτασμό του Μουσείου και να αναδείξουν τον ρόλο
του. Να δουν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με μια
πιο φρέσκια ματιά, δημιουργώντας έργα που τονίζουν
τη μοναδικότητα και τη διαχρονικότητα των συλλογών
του και βοηθώντας το κοινό να αντιληφθεί το Μουσείο

ως φορέα γνώσης και αισθητικής απόλαυσης,
που αξίζει να επισκεφτεί κανείς.
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν
την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016. Η έκθεση
θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου 2016.
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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο:
Ώρες λειτουργίας: 8 π.μ.-8 μ.μ.
Διευθ. Πατησίων 44, Αθήνα 10682
Τηλ. 213 2144891, 213 2144837
Ελεύθερη είσοδος για το Καφέ.
www.namuseum.gr
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Άποψη του εσωτερικού χώρου

2-4 Ιουλίου 2016

Έκθεση φοιτητικών εργασιών
στην Αίγινα

Πρόπλασμα (λεπτομέρεια)

Πρόπλασμα (λεπτομέρεια)

Εγκαίνια

«Ο Πύργος του Μαρκέλλου: Μία άλλη Οπτική»

Τ

ο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών
Χώρων σε Παραδοσιακά Κελύφη, του τμήματος
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένου του ΤΕΙ Αθήνας και
η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας
πραγματοποίησε έκθεση φοιτητικών εργασιών με
θέμα: «Ο Πύργος του Μαρκέλλου: Μία άλλη Οπτική».
Η έκθεση περιελάμβανε φοιτητικές εργασίες (μελέτη
και κατασκευαστικό πρόπλασμα) με θέμα τον Πύργο
του Μαρκέλλου στην Αίγινα, ένα ιστορικό κτίριο
της Προκαποδιστριακής Περιόδου. Οι φοιτητές
πραγματοποίησαν αρχιτεκτονική αποτύπωση και
μελέτησαν τον Πύργο στο πλαίσιο του μαθήματος,
προτείνοντας νέες δημόσιες χρήσεις που εξυπηρετούν
το κοινό της Αίγινας και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα
του ιστορικού κτιρίου. Ο χώρος παραχωρήθηκε
ευγενικά από την Κ.Ε.Δ.Α. στο πλαίσιο της συνεργασίας
του Δήμου Αίγινας με το Ερευνητικό Εργαστήριο
Σχεδιασμού (design) και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών
Χώρων του ΤΕΙ Αθήνας.

Στα εγκαίνια της έκθεσης απηύθυνε χαιρετισμό ο
Δήμαρχος Αίγινας κος Δ. Μούρτζης, οι καθηγήτριες
Ζωή Γεωργιάδου και Διονυσία Φράγκου, ενώ
τιμητικές βεβαιώσεις στους φοιτητές που πήραν
μέρος απένειμαν οι καθηγητές Μαρία Μοίρα και
Άγγελος Ψιλόπουλος. Τα μέλη της Διδακτικής ομάδας
παρέδωσαν με την ευκαιρία σειρά σχεδίων με την
αρχιτεκτονική αποτύπωση που πραγματοποιήθηκε,
τονίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης του κτιρίου
και της επαναλειτουργίας του, ως σημείο αναφοράς
στην πόλης της Αίγινας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.Δ.Α. κύριος Ι. Ζορμπάς, ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής της Γιορτής Φιστικιού κύριος
Γ. Καλόφωνος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η έκθεση διήρκεσε 3 ημέρες, 2, 3 και 4 Ιουλίου 2016,
είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και απέσπασε εξαιρετικά
θετικά σχόλια από όλους τους επισκέπτες. Τα τοπικά
μέσα κάλυψαν δημοσιογραφικά την εκδήλωση με
δελτία τύπου και συνεντεύξεις των καθηγητών και του
Δημάρχου Αίγινας.

Χαιρετισμός του Δημάρχου Αίγινας κου Δ. Μούρτζη

Link http://www.aeginaportal.gr/politismos/ekdiloseis/17285-o-pyrgos-tou-markellou-mia-alli-optiki-oi-foitites-tou-tei-athinas-proteinoun-tropous-epanaxrisis-tou-istorikoy-ktiriou.html
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6-22 Απριλίου 2016

Έκθεση μεταπτυχιακής
φοιτήτριας του ΤΕΙ Αθήνας
Μαρίνα Προβατίδου
«Γράψε μου τα Όνειρά σου»

Η

εικαστική καλλιτέχνης Μαρίνα Προβατίδου αλλά
ταυτόχρονα και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, “Παραγωγή
βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά”
πραγματοποίησε έκθεση στο ΤΕΙ Αθήνας.
Η ατομική της έκθεση με τίτλο “Γράψε μου τα
Όνειρά σου” ήταν ο εικαστικός της περίπατος σε
ένα μείζον πρόβλημα που είναι υπαρκτό σήμερα σε
όλη την Ευρώπη. Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι
ξεριζωμένοι σε ένα ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο
στο άγνωστο.
Οι μορφοπλαστικές αναζητήσεις της Μαρίνας
Προβατίδου το αναδεικνύουν και το αναδεικνύουν

εικαστικά. Η καλλιτέχνης αποπειράται να ψηλαφίσει την
οικουμενική συνείδηση μιας μεγάλης μεταναστευτικής
η προσφυγικής ροής ενός κόσμου που καλείται να
τοποθετηθεί απέναντι στο πεπρωμένο του.
Με τις διαισθητικές της συλλήψεις καταθέτει ως
μαρτυρία την αγωνία της αλλά και το πάθος της
για ζωή. Ψάχνει την ομορφιά και την ελευθερία να
ονειρεύεσαι. Χρησιμοποιώντας εικόνες που μας
παραπέμπουν σε συνειρμούς μας τονίζει εικαστικά ότι
στην γειτονιά μας γίνεται πόλεμος. Το κόκκινο ρούχο
του στρατιώτη συμβολίζει το αίμα που χύνεται στην
Μεσόγειο ,τα φανταστικά ρούχα των προσφύγων
η των μεταναστών τα βλέπει ως αρχαιοελληνικούς
χιτώνες, ως μανδύες που έρχονται μέσα από την
ιστορία, τις γραβάτες ως σύμβολο εξουσίας και
σε αυτό το σύμβολο εξουσίας γράφει τα όνειρα

τους για ένα πιθανόν νέο ξεκίνημα. Έτσι έρχονται
οι γραφές και τα γράμματα των μεταναστών και
των προσφύγων να τυπωθούν πάνω στις γραβάτες
δίνοντας ένα επαναστατικό μήνυμα στο σύνολο της
εγκατάστασης. Ένα μήνυμα που πιθανόν ποτέ δεν θα
έχει παραλήπτες.
Στο χαρακτικό της με τίτλο “Η Αλίκη στην χώρα των
τραυμάτων” διαστάσεων 1,86 x 1,00 μέτρα ίσως
το μεγαλύτερο χαρακτικό που έχει γίνει όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη όπως ανέφερε η
καθηγήτρια της στην Καλών Τεχνών στην Αθήνα, κ.
Βίκυ Τσαλαματά, μας δίνει μια όρθια μορφή αυτή
της παιδούλας που ονειρεύεται ενώ όλες οι ενήλικες
γυναίκες είναι χαραγμένες γήινες χωμάτινες.
Η σειρά των έργων που εκτέθηκαν από την Μαρίνα

την Προβατίδου ήταν βιωματική. Η αγαπημένη της
γιαγιά πάντα της έλεγε όταν ήταν μικρή “είμαστε
πρόσφυγες παιδάκι μου”. Αλλά δεν είναι βιωματική η
σειρά αυτή μόνο γι’ αυτόν τον λόγο. Τα Χριστούγεννα
πηγαίνει στον Έβρο, στο ποτάμι που μπορεί να
διαχωρίζει αλλά και να ενώνει, να πνίγει ανθρώπους
αλλά και να οριοθετεί και συναντά τους λασπωμένους
μετανάστες και πρόσφυγες που έρχονται. Τους ζητά
ένα πράγμα. Γράψε μου τα όνειρα σου και συλλέγει
τα μικρά κομμάτια χαρτί. Ζει την εμπειρία των
ανθρώπων που έρχονται γεμάτοι όνειρα. Αποφασίζει
να πειραματιστεί με τα νέα μέσα και το βίντεο και
κάνει δύο εξαιρετικές προσπάθειες στην μία βάζει τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες να φωνάζουν μαμά,
στην άλλη σκηνοθετεί μια περφόρμανς στα πλαίσια
του μαθήματος του φωτισμού και της εικονοληψίας
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια μου στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών, “Παραγωγή βίντεο,
οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά” που
διδάσκεται στο ΤΕΙ Αθήνας. Και της λέω ενα μεγάλο
μπράβο. Γιατι κατάφερε να μας παει εκει, να μας δειξει
το πρόβλημα. Γιατί κύριος σκοπός της τέχνης είναι με
ποιητικό τρόπο να μπορέσει να μας κάνει να βλέπουμε
τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας και να μας
ενεργοποιήσει, να ενεργοποιήσει ακόμη αυτούς που
έχουν θέσεις ευθύνης και που διαχειρίζονται την
παγκόσμια ειρήνη. Εξ άλλου για μένα η Τέχνη δεν είναι
τίποτε περισσότερο από μια πνευματική ενέργεια που
με αισθητικά μέσα δια της τεχνικής, αποβλέπει να
εκφράσει την ιδέα φιλτραρισμένη από τον εσωτερικό
κόσμο του καλλιτέχνη και το έργο τέχνης γεννάται
μέσα στο χρόνο, ζει στην ιστορία νικώντας την επειδή
είναι μια υπερβατική και υπεριστορική αξία.
Το έργο τέχνης σκοπό έχει να ανυψώσει τον
άνθρωπο, να τον κάνει να ζήσει αισθητικά
καλύτερα μεταφέροντας του ταυτόχρονα τους
προβληματισμούς, τις ευαισθησίες και τις
ιδιαιτερότητες του καλλιτέχνη.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας θυμήσω κάτι από
τις σκέψεις του Bertolt Brecht (1898-1956):

Χρειάζεται πολλά τον κόσμο για ν’ αλλάξεις.
Οργή και επιμονή. Γνώση και αγανάκτηση.
Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, μεγάλη
υπομονή και ατελείωτη καρτερία. Κατανόηση
της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου.
Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει
πως την πραγματικότητα ν’ αλλάξουμε.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016,
στις 11:45, στον εκθεσιακό χώρο του συνεδριακού
κέντρου του ΤΕΙ της Αθήνας και διήρκεσε έως την
Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 με ελεύθερη είσοδο.
Μέρος του έργου που εκτέθηκε είχε περατωθεί στα
πλαίσια εργασιών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών.

Ο επιμελητής της έκθεσης
Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς
Καθηγητής Τ.Ε.Ι . Αθήνας
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών, “Παραγωγή βίντεο,
οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα γραφικά”.

• Pilates
• Aerobic
• Circuit Training
• Cross Fit
• Body Balance
• Stretching.
• ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
• ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
• ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
• ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5
• ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
• ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
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Συνολικά στις αθλητικές δραστηριότητες
που συντόνισε το γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας
συμμετείχαν περίπου 1.000 άτομα.

Αθλητικές Δραστηριότητες
ΤΕΙ Αθήνας 2016

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 το γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας
λειτούργησε από τον Νοέμβριο 2015 και προσέφερε μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων
άσκησης και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ο

χώρος του γυμναστηρίου λειτούργησε καθημερινά
με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
όπου υπήρξε συμβουλευτική και σχεδιασμός
εξατομικευμένων προγραμμάτων σύμφωνα με το
προφίλ του κάθε ασκούμενου καθώς και τακτική
μηνιαία ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην πρόοδο του.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν ΟΜΑΔΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ όπως:
• Pilates
• Aerobic
• Circuit Training
• Cross Fit
• Body Balance
• Stretching.

Την φετινή χρονιά λειτούργησε πρόγραμμα
προπονήσεων ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, μία φορά την
εβδομάδα, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αιγάλεω.
Επίσης, παραχωρήθηκε από τον Δήμο
Αιγάλεω το Κλειστό Γυμναστήριο «Σ. Βενέτης»
όπου πραγματοποιούνταν ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ και ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ για
τους φοιτητές. Στον ίδιο χώρο διεξήχθησαν και τα
Εσωτερικά Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης και
Πετοσφαίρισης.

Τα προγράμματα αυτά καθώς και την γενική
λειτουργία του γυμναστηρίου την έχουν αναλάβει
οι Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής:
• Σφύρη Ελένη, Εργαστηριακή Συνεργάτης, Msc,
υπεύθυνη του γυμναστηρίου
• Δρ. Mάστορα Ιωάννα, Επιστημονική Συνεργάτης
• Τερτίπη Νίκη, Εργαστηριακή Συνεργάτης, Μsc.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις Tae Kwon
Do από τον προπονητή πολεμικών τεχνών κ. Τσιτσίρη
Γεώργιο.
Ο χώρος του γυμναστηρίου διατίθετο για την
διδασκαλία του μαθήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ι - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - του Τμήματος Αισθητικής
και Κοσμητολογίας της ΣΕΥΠ.
Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας

Μαθήματα παραδοσιακών χορών στο ΤΕΙ Αθήνας

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Το πρόγραμμα εκμάθησης χορών πραγματοποιήθηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με
ελεύθερη προσέλευση. Στο πρόγραμμα εκμάθησης
παραδοσιακών χορών οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να προσεγγίσουν μουσικοκινητικά τον
Ελληνικό παραδοσιακό χορό. Η προσέγγιση έγινε
μέσω της Κίνησης (βήματα που γίνονται στον
χορό), το μέλος (μουσική του χορού, μελωδία) και
μέσω του λόγου (λόγια που λέγονται στο δημοτικό
τραγούδι). Δεν επιδιώχτηκε μόνο η Γυμναστική κίνηση
(βήματα) αλλά και η έκφραση -μέσω των ρυθμικών
κινήσεων- των ψυχικών συναισθημάτων αλλά και η
γνωριμία με την ιστορία και τη λαογραφία του χορού.
Οι συμμετέχοντες προσέγγισαν τους ακόλουθους
χορούς: Καλαματιανός, Τσάμικος ή Κλέφτικος,
Φυσούνι, Παιδιά της Σαμαρίνας, Πωγωνίσιος,
Τσακώνικος, Ζωναράδικος, ΄Ισσος Θράκης, Μήλο
μου Κόκκινο (Συρτός Μακεδονίας), Καβοντορείτικος
(Καρύστου Ευβοίας), Ζαγαράκια, Ικαριώτικος,
Μπάλος, Αγκαλιαστός, Μαλεβιζιώτης, Συρτός
Χανιώτικος, Καρσιλαμάς, Αντικρυστός, Αμπντάλικος,
Χασαποσέρβικο.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια Δρ. Ιωάννα Μάστορα, Μέλος
Διεθνούς Συμβουλίου Χορού UNESCO.

Για δεύτερη φορά στην λειτουργία των αθλητικών
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε,
το εαρινό εξάμηνο, Τουρνουά Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου
με τη συμμετοχή φοιτητών, καθηγητών και
διοικητικών υπαλλήλων. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη
και οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε ομίλους και
πραγματοποιήθηκαν τρεις φάσεις. Οι προκριθέντες
προχώρησαν για τα ημιτελικά και τον μικρό - μεγάλο
τελικό. Στην ημιτελική φάση προκρίθηκαν οι παρακάτω
αθλητές:
Γ. ΜΟΥΧΘΗΣ, Τμ. Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Γ. ΒΛΑΣΣΑΣ, Καθηγητής Τμ. Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών Μέσων.
Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, Τμ. Φυσικοθεραπείας.
Κ. ΣΤΑΥΡΊΔΗΣ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Τμ. Βιοιατρικής
Τεχνολογίας.
Τα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης, τα οποία
καθόρισαν τον μικρό και μεγάλο τελικό ήταν:
Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ - Γ. ΒΛΑΣΣΑΣ: 3 - 2
Γ. ΜΟΥΧΘΗΣ - Κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ: 3 - 0

Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στον χώρο του γυμναστηρίου του ΤΕΙ Αθήνας

138

05. Φοιτητικά Νέα

139

Απονομή Μεταλίων / Τουρνουά
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Στην τελική φάση πραγματοποιήθηκαν τα παιχνίδια:
Μικρός Τελικός: Κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - Γ. ΒΛΑΣΣΑΣ: 0 - 3
Μεγάλος Τελικός: Γ. ΜΟΥΧΘΗΣ - Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ: 3 - 1
Α΄ θέση: Γ. ΜΟΥΧΘΗΣ, Τμ. Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Β΄θέση: Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, Τμ. Φυσικοθεραπείας.
Γ΄θέση: Γ. ΒΛΑΣΣΑΣ, Καθηγητής Τμ. Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών Μέσων.
Επίσης το γυμναστήριο του Ιδρύματος με την
σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης διοργάνωσε 10ήμερο
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, 6-10 & 13-17 Ιουνίου
2016 όπου όλοι μπορούσαν να συμμετάσχουν
ελεύθερα.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5
Το Β΄ Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 πραγματοποιήθηκε
με την συμμετοχή 18 ομάδων από τα τμήματα
του ΤΕΙ Αθήνας. Το Τουρνουά διοργανώθηκε από
το γυμναστήριο του Ιδρύματος και διεξήχθη στις
αθλητικές εγκαταστάσεις Aleo F.C. στο Αιγάλεω στις
21 Μαϊου, 28-29 Μαϊου και 4 - 5 Ιουνίου 2016.
Υπεύθυνες Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής οι κα. Σφύρη
Ελένη και κα. Μάστορα Ιωάννα.
Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
• Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
• Τμημα Πολιτικών Μηχανικών Ι
• Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας
• Τμήμα Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ι
• Τμήματα Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΙI
(Μεταπτυχιακό)
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΙΙ
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΙΙΙ
• Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΙV
• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Ι
• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΙΙ
• Τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών

• Τμήμα Μηχ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΙΙΙ (Fighters)
• Τμήμα Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΙV
• Τμήμα Οινολογίας Ι
• Τμήμα Οινολογίας ΙΙ
• Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
• Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών
Το Τουρνουά πραγματοποιήθηκε αρχικά σε τρεις
φάσεις και ακολούθησαν η ημιτελική φάση και ο
μικρός και μεγάλος τελικός.
Στα ημιτελικά προκρίθηκαν τέσσερις ομάδες όπου
η αναμέτρηση μεταξύ τους διαμόρφωσε και τις
αναμετρήσεις του Μικρού και Μεγάλου Τελικού, οι
οποίοι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουνίου
2016.
Μικρός Τελικός: Τμ. Μηχ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΙΙ
(Μεταπτ/κο) - Τμ. Ναυπηγών Μηχ.: 6 - 1
Μεγάλος Τελικός: Τμ. Μηχ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας Ι
- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Ι: 3 - 4
1η Θεση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ι
2η Θεση: Τμήμα Μηχ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας Ι
3η Θεση: Τμήμα Μηχ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΙΙ
(Μεταπτυχιακό)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Και την φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκε, κατά τη
διάρκεια του εαρινού εξαμήνου το Γ΄ Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης μεταξύ Τμημάτων και Σχολών
του ΤΕΙ Αθήνας. Για την διεξαγωγή των αγώνων
χρησιμοποιήθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ.
Βενέτης».
Πολύτιμη ήταν η εθελοντική παρουσία των κ.
Ξενάριου Βασίλειου, προπονητής Καλαθοσφαίρισης
και διαιτητή και του κ. Μοσχόπουλου Κοσμά στη θέση
της γραμματείας αγώνων.

Στιγμιότυπα από το Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5

Υπεύθυνη του πρωταθλήματος ήταν η Καθηγήτρια
Φ.Α. κα. Σφύρη Ελένη.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν 18 ομάδες οι οποίες
ήταν:
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ι
• Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών
• Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
• Τμήμα Οινολογίας Ι
• Τμήμα Νοσηλευτικής
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
• Τμ. Εσωτερικής Διακοσμητικής
• Τμ. Φυσικοθεραπείας
• Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
• Τμήμα Ραδιολογίας / Ακτινολογίας
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΙΙ
• Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
• Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Ι
• Τμ. Οινολογίας ΙΙ

• Τμ. Ενεργειακής Τεχνολόγιας ΙΙ
• Τμ. Δημόσιας Υγιεινής.
Οι ομάδες, κατόπιν κληρώσεως, χωρίσθηκαν σε 5
ομίλους και πραγματοποιήθηκαν τρεις φάσεις, η
ημιτελική φάση και ο μικρός και μεγάλος τελικός.
Στην Α΄φάση πραγματοποιήθηκαν 24 αγώνες,
στην Β΄φάση 5 αγώνες, στη Γ΄φάση 3 αγώνες και
ακολούθησαν η ημιτελική φάση και ο μικρός και
μεγάλος τελικός.
Στη Γ΄φάση πραγματοποιήθηκαν οι εξής αγώνες:
Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ι Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής:

54 - 43

Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Τμ. Ραδιολογίας / Ακτινολογίας:

55 - 68

Τμ. Ενεργειακης Τεχνολογιας Τμ. Τοπογραφων Μηχανικων:

46 - 90
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Ομάδες Καλαθοσφαίρισης ΤΕΙ Αθήνας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Στα ημιτελικά προκρίθηκαν οι τέσσερις νικητές της Γ΄
φάσης και τα παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν ως εξής:
Τμ. Ραδιολογίας/ Ακτινολογίας Τμ. Μηχ. Πληροφορικής:

38 - 31

Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ι Τμ. Τοπογράφων Μηχανικών:

63 - 57

Οι δυο τελευταίες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος
πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουνίου 2016:
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τμ. Τοπογράφων Μηχανικών: 20-0
(δεν προσήλθε το τμ. Τοπογράφων Μηχανικών).
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Τμήμα Ραδιολογίας / Ακτινολογίας: 48 - 47

1η Θέση: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
2Η Θέση: Τμήμα Ραδιολογίας / Ακτινολογίας
3Η Θέση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Για πρώτη χρονιά διοργανώθηκε φέτος Πρωτάθλημα
Πετοσφαίρισης μεταξύ Τμημάτων και σχολών του ΤΕΙ
Αθήνας. Συμμετείχαν τρεις ομάδες από τμήματα του
Ιδρύματος και μία η οποία απαρτιζόταν από φοιτητές
διαφόρων τμημάτων. Τα παιχνίδια καθώς και οι
προπονήσεις διεξάγονταν κάθε Τετάρτη στο κλειστό
γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ. Βενέτης».
Η τελική κατάταξη ήταν:
1η Θέση: Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών
2η Θέση: Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
3η Θέση: Τμήμα Ενεργιακής Τεχνολογίας
Υπεύθυνη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής η κα. Τερτίπη
Νίκη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ “KATATOPIA
FESTIVAL” ME ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Και φέτος το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στο “Katatopia
festival” το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
Τα αθλήματα που πραγματοποιήθηκαν ήταν
το Beach Volley και το Κorfball (παραλλαγή της
Καλαθοσφαίρισης) που διεξήχθησαν στο Μαραθώνα,
12 - 13 Μαϊου 2016 και η Υδατοσφαίριση στο
κολυμβητήριο της Ν. Σμύρνης στις 12 Μαϊου 2016.
Στο Beach Volley το TEI Aθήνας συμμετείχε με τους
παρακάτω φοιτητές /τριες με αξιόλογη εμφάνιση:
Από το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών οι: Κεχαγιά
Δήμητρα, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παινέσης
Παναγιώτης, Φραγκιουδάκη Μαρία, Κούλη Μαρία,
Αγγελόπουλος Νίκος.
Από τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών οι: Καλοδήμος
Κων/νος, Καρανάσιος Αθανάσιος, Λάσπας Παναγιώτης,
Μαράκη Καλλιόπη, Ψευτογιάννη Ραφαέλλα.
Από το Τμήμα Ενεργιακής Τεχνολογίας οι: Ντούμης
Ευάγγελος και Τζαβέλλας Παναγιώτης

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης ΤΕΙ Αθήνας

katatopia festival

Από τη ΣΤΕΤΡΟΔ οι: Κοτσιάκη Ναταλία και
Βασιλακοπούλου Σοφία και ο καθηγητής του Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής Μιχαηλίδης Κων/νος.
Συνοδός η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα. Τερτίπη
Νίκη.
Στο Τουρνουά Υδατοσφαίρισης συμμετείχαν 4
Ιδρύματα - ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΦΑΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Πανεπιστήμιο Πειραιά και διεξήχθη σε δύο
μορφές, στην κανονική και στην καινοτόμα όπου
η αντιπροσωπευτική μας ομάδα επικράτησε στις
αναμετρήσεις με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το
Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέλαβε την 2η θέση πίσω
από το ΤΕΦΑΑ Αθηνών.
Οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας που στελέχωσαν
την αντιπροσωπευτική μας ομάδα ήταν:
Χάλαρης Ιωάννης /Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών,
Τρούλος Χαράλαμπος /Τμ. Μηχ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας,
Σωτηράκης Νικόλαος /Τμ. Φυσιοθεραπείας,
Γαλανός Χαράλαμπος / Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών,
Κουτσολιάκος Σωκράτης / Τμ. Φυσιοθεραπείας,
Μάρκος Γεώργιος / Τμ. Φυσιοθεραπείας.
Συνοδός η Καθηγήτρια Φ.Α. Σφύρη Ελένη.
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Αθλητικές Δραστηριότητες
ΤΕΙ Αθήνας 2014-2015
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 το γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας
λειτούργησε από τον Νοέμβριο 2014 και προσέφερε μεγάλη ποικιλία
προγραμμάτων άσκησης και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ο

χώρος του γυμναστηρίου λειτούργησε
καθημερινά με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΥΪΚΗΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ όπου υπήρξε συμβουλευτική
και σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων
σύμφωνα με το προφίλ του κάθε ασκούμενου καθώς
και τακτική μηνιαία ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην
πρόοδο του.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν ΟΜΑΔΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ όπως:
• Pilates
• Aerobic
• Circuit training
• Cross fit
• Body balance
• Stretching.
Τα προγράμματα αυτά καθώς και την γενική
λειτουργία του γυμναστηρίου την έχουν αναλάβει οι
Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής
• Σφύρη Ελένη, Εργαστηριακή Συνεργάτης, Msc,
υπεύθυνη του γυμναστηρίου
• Δρ. Mάστορα Ιωάννα, Επιστημονική συνεργάτης στο
Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
• Τερτίπη Νίκη, Εργαστηριακή συνεργάτης, Μsc.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις Tae Kwon
Do από τον προπονητή πολεμικών τεχνών κ. Τσιτσίρη
Γεώργιο.
Ο χώρος του γυμναστηρίου διατίθετο για την
διδασκαλία του μαθήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ι - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - του Τμήματος Αισθητικής
και Κοσμητολογίας της ΣΕΥΠ. Καθηγήτρια η Δρ.
Μάστορα Ιωάννα, Επιστημονική Συνεργάτης.

Την φετινή χρονιά λειτούργησε πρόγραμμα
προπονήσεων ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, δύο φορές την
εβδομάδα, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αιγάλεω.
Επίσης, παραχωρήθηκε από τον Δήμο
Αιγάλεω το Κλειστό Γυμναστήριο «Σ. Βενέτης»
όπου πραγματοποιούνταν ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ για τους φοιτητές. Στον ίδιο
χώρο διεξήχθη και το Εσωτερικό Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Από τον Μάρτιο του 2015 πραγματοποιήθηκε, με
μεγάλη συμμετοχή, πρόγραμμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ στα οποία συμμετείχαν φοιτητές, διοικητικοί
υπάλληλοι και καθηγητές. Λόγω του μεγάλου
ενδιαφέροντος που υπήρξε δημιουργήθηκαν
δύο τμήματα, κάθε Τετάρτη μεσημέρι. Υπεύθυνη
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής η κα. Μάστορα Ιωάννα.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Στο πλαίσιο της “Συνάντησης των Αθηνών 2015”, του
τριετούς προγράμματος TEMPUS με τίτλο: Architecture
and Sustainable Urban Development Based on EcoHumanistic Principles & Advanced Technologies
without Losing Identity (SEHUD), κατά το τετραήμερο
12-15 Μαΐου 2015, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας
αλλά και ανά την πόλη της Αθήνας με εξειδικευμένες
επισκέψεις/ξεναγήσεις (Δήμος Αθηναίων/Δνση
Πολεοδομίας, ΥΠΕΚΑ/Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
πραγματοποιήθηκε ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

Συνολικά στις αθλητικές δραστηριότητες
που συντόνισε το γυμναστήριο του ΤΕΙ Αθήνας
συμμετείχαν 835 άτομα.

ΧΟΡΩΝ στο γυμναστήριο του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
Συμμετείχαν ηγετικά στελέχη των Αρχιτεκτονικών
Σχολών των πανεπιστημίων του Κιέβου, Χάρκοβου
και Λβιβ της Ουκρανίας. Υπεύθυνος καθηγητής
του προγράμματος ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. &
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Ιωάννα
Μάστορα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Επιστημονική
Συνεργάτη ΤΕΙ Αθήνας, Μέλος Διεθνούς Συμβουλίου
Χορού της UNESCO, με τη συνεργασία της κας Σφύρη
Ελένης, Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής, Εργαστηριακή
συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας.
Στο τέλος του σεμιναρίου απονεμήθηκαν αναμνηστικά
διπλώματα. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του φοιτητή
Γιούρι Τσαϊκόβσκι, του τμήματος Ναυπηγικής, ο οποίος
διευκόλυνε στην διερμηνεία.

Στην Γ΄φάση προκρίθηκαν οι παρακάτω αθλητές:
Α ΟΜΙΛΟΣ
Β ΟΜΙΛΟΣ
Καραβασίλης Ορέστης (Τμ. Μηχαν.Πληροφορικής)
Σταυρίδης Κων/νος (Μεταπτυχιακός φοιτητής τμ.
Βιοιατρικής Τεχν.)
Βλασσάς Γρηγοριος (καθηγητής Τμ. Φωτογραφίας)
Παλουμπής Νικόλαος ( Τμ. Τεχνολιγίας Τροφίμων )
Λαγγάς Δημήτριος ( Τμ. Νοσηλευτικής)
Σεραφείδης Λάζαρος (Τμ. Πολιτικών μηχανικών)
Καραβασίλης Ελευθέριος (Τμ. Ιατρικών Εργαστηρίων)
Παλουμπής Αλέξανδρος (Τμ.Πληροφορικής).

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Για πρώτη φορά στην λειτουργία των αθλητικών
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε
Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μέσα στον
χώρο του γυμναστηρίου με τη συμμετοχή φοιτητών,
καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων. Η συμμετοχή
ήταν μεγάλη και οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε
ομίλους και πραγματοποιήθηκαν τρεις φάσεις. Οι
προκριθέντες προχώρησαν για τα ημιτελικά και τον
μικρό - μεγάλο τελικό.

Α΄ θέση: ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)
Β΄θέση: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
(ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Γ΄θέση: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)

Στα ημιτελικά προχώρησαν τέσσερις αθλητές και
τα μεταξύ τους παιχνίδια καθόρησαν τον μικρό και
μεγάλο τελικό.
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Σταυρίδης Κωνσταντίνος - Σεραφείδης Λάζαρος: 3 - 2
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Βλασσάς Γρηγόριος - Καραβασίλης Ορέστης: 3 - 0

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5
Το Α΄ τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 πραγματοποιήθηκε
με την συμμετοχή 15 ομάδων από τα τμήματα
του ΤΕΙ Αθήνας. Το Τουρνουά διοργανώθηκε από
το γυμναστήριο του Ιδρύματος και διεξήχθη στις
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Οι τρεις νικητές του Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης από αριστερά Σταυρίδης Κ. 3ος, Βλασσάς Γ. 1ος, Καραβασίλης
Ορέστης 2ος και η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα. Σφύρη Ελένη

αθλητικές εγκαταστάσεις Aleo F.C. στο Αιγάλεω στις
24 - 25 Απριλίου και 9 - 10 Μαϊου 2015.
Υπεύθυνες Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής οι κ.κ. Σφύρη
Ελένη και Μάστορα Ιωάννα.
Διαιτητές στις αναμετρήσεις ήταν οι φοιτητές του
ΤΕΙ Αθήνας Καραμούζης Ευάγγελος του Τμήματος
Τοπογράφων Μηχανικών και Χρέλιας Θεόδωρος του
Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.
Την υποχρεωτική παρουσία γιατρού την κάλυψαν
ο γιατρός του Ιδρύματος κ. Χάικος Παναγιώτης –
Κωνσταντίνος και η νοσηλεύτρια του Ιδρύματος
Γκατζόγια Αικατερίνη.
Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
• Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Ι
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
• Τμημα Πολιτικών Μηχανικών
• Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας
• Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
• Τμήματα Οδοντικής Τεχν. & Ραδιολογίας
• Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΙΙ
• Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΙΙ (Μεταπτυχιακό)
• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
• Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΙΙΙ
• Τμήμα Φυσιοθεραπείας
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
• Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
• Τμήμα Νοσηλευτικής
• Τμήμα Διοίκησης Μ.Υ.Π.

Στην Β΄Φάση του Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5
πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω παιχνίδια:
ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. 2 - 17
ΤΜ. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 0 - 3
ΤΜ. ΟΔΟΝΤ. ΤΕΧΝ. & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ: 12 - 8
ΤΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ - ΤΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι: 5 - 17
Στα ημιτελικά προκρίθηκαν τέσσερις ομάδες όπου
η αναμέτρηση μεταξύ τους διαμόρφωσε και τις
αναμετρήσεις του Μικρού και Μεγάλου Τελικού, οι
οποίοι πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Μαϊου
2015.
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΜ. ΟΔΟΝΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΜ.
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 0 - 3
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι – ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 6 - 4
1η ΘΕΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2η ΘΕΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3η ΘΕΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Και την φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκε, κατά τη
διάρκεια του εαρινού εξαμήνου το Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης μεταξύ Τμημάτων και Σχολών
του ΤΕΙ Αθήνας. Για την διεξαγωγή των αγώνων

χρησιμοποιήθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ.
Βενέτης».
Για την διεξαγωγή των αγώνων υποχρεωτική ήταν η
παρουσία διαιτητή και γραμματείας. Τις θέσεις αυτές
τις κάλυψαν εθελοντικά ο κ. Ξενάριος Βασίλειος
προπονητής Καλαθοσφαίρισης και διαιτητή και η κα.
Παπαμήτσου Ελπίδα.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν 13 ομάδες οι οποίες
ήταν:
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ι
• Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών
• Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
• Τμήμα Οινολογίας
• Τμήμα Νοσηλευτικής
• Μέλη Ε.Π / Δ.Π.
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
• Τμήμα Ραδιολογίας / Ακτινολογίας
• Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΙΙ
• Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
• Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας
Οι ομάδες, κατόπιν κληρώσεως, χωρίσθηκαν σε 4
ομίλους. Στην Α΄φάση πραγματοποιήθηκαν 15 αγώνες
και προκρίθηκαν στην Β΄φάση 8 ομάδες.
Τα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στην Β΄φάση
ήταν:
ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι - ΤΜ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 40 - 45

ΤΜ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ:
38 - 37.
ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΕΛΗ Ε.Π./Δ.Π.: 38 - 41.
ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΜ. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
/ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ: 27 - 62.
Στα ημιτελικά προκρίθηκαν οι τέσσερις νικητές της Β΄
φάσης και τα παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν ως εξής:
ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΜ. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ:
57 - 53.
ΜΕΛΗ Ε.Π. / Δ.Π.: 37 - 44.
ΜΙΚΡΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Οι δυο τελευταίες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος
πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαϊου 2015 με την
παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου κ. Περικλή
Λύτρα, ο οποίος και απένειμε στους παίκτες της
πρωταθλήτριας ομάδας τα μετάλλια τους.
Οι τρεις νικήτριες ομάδες με τους διαιτητές
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΜΕΛΗ Ε.Π. / Δ.Π. - ΤΜ. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ:
36 - 56.
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΜ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 50 - 29
1η ΘΕΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2η ΘΕΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3η ΘΕΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
4η ΘΕΣΗ: ΜΕΛΗ Ε.Π. / Δ.Π.
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Απονομές των μεταλλίων από τον
αναπληρωτή προέδρου κ. Περικλή Λύτρα
και του κυπέλλου στους πρωταθλητές από
την Καθηγήτρια Φ.Α. κα. Τερτίπη Νίκη,

Ιδιαίτερα αξιόλογη και σε καλό αγωνιστικό επίπεδο
ήταν η ομάδα των Μελών Εκπαιδευτικού και
Διοικητικού Προσωπικού η οποία κατάφερε να φτάσει
στον ημιτελικό και να καταλάβει την 4ή θέση.
Η ομάδα αποτελείτο από τους παρακάτω αθλητές:
Συργαμιώτης Βασίλειος, Χιωτίνης Νικήτας, Πανταζής
Δήμος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κουκουβίτης
Νικόλαος, Σούλης Πέτρος, Στρατάκης, Γιάλπας
Ιωάννης, Πάνος Παναγιώτης, Καζιτόρης Ευάγγελος,
Ανδριτσάνος Βασίλειος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ “KATATOPIA
FESTIVAL VII” ME ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Και φέτος το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στο “Katatopia
Festival VII” το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Τα αθλήματα που πραγματοποιήθηκαν ήταν το
Beach Volley και η Καλαθοσφαίριση 3Χ3 με την
παράλληλη διεξαγωγή του korfball, παραλλαγή της
Καλαθοσφαίρισης.
Στο Beach Volley to TEI Aθήνας συμμετείχε με τους
παρακάτω φοιτητές /τριες με αξιόλογη εμφάνιση:
Μαντούβαλος Παναγιώτης ΣΤΕΦ, Ισμαϊ Μάριος
ΣΤΕΦ, Ντούνης Αντώνιος ΣΤΕΦ, Ασημακοπούλου
Μαρία ΣΤΕΦ, Οπόφης Ολγκλέρ Σπύρος ΣΕΥΠ,
Παπαγεωργίου Μαριάννα ΣΕΥΠ, Σάββας Σάββας ΣΕΥΠ,
Παρασκάκης Λυμπέρης ΣΕΥΠ, Χανατσή Αλεξάνδρα
ΣΔΟ, Νικήτα Νύκτα, Μαλαμίτσα ΣΔΟ, Αλεξιάδη Τριάδα,
Παυλοπούλου Βάσια ΣΔΟ, Ήλια Δέσποινα ΣΔΟ,
Καππάτου Ευγενία ΣΤΕΤΡΟΔ.
Συνοδός προπονήτρια η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
κα Τερτίπη Νίκη.

Η ομάδα Μελών Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού
Συργαμιώτης Βασίλειος, Χιωτίνης Νικήτας, Πανταζής Δήμος, Καράμπελας
Κωνσταντίνος, Κουκουβίτης Νικόλαος, Σούλης Πέτρος , Στρατάκης , Γιάλπας
Ιωάννης, Πάνος Παναγιώτης, Καζιτόρης Ευάγγελος, Ανδριτσάνος Βασίλειος
Στην φωτογραφία με τον Αναπληρωτή Προέδρου κ Λύτρα Περικλή
και την Καθηγήτρια Φ.Α. Σφύρη Ελένη

Στο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 / korfball
συμμετείχαν οι παρακάτω φοιτητές:
Μπουγιούρης Παναγιώτης ΣΤΕΦ, Σωτηρόπουλος
Μαρίνος ΣΕΥΠ, Νιφόρας Γεώργιος ΣΕΥΠ, Δανατζής
Ιωάννης ΣΤΕΦ, Γεωργικόπουλος Χαράλαμπος
ΣΤΕΤΡΟΔ, Δασκαλάκης Θεόδωρος ΣΕΥΠ, Ζαρνακούπης
Κωνσταντίνος ΣΕΥΠ, Ζουγανέλης Χρήστος ΣΕΥΠ, Ηλίας
Μανώλης ΣΕΥΠ.
Συνοδός η Καθηγήτρια Φ.Α. Σφύρη Ελένη.
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Το ΤΕΙ Αθήνας
συμμετείχε στον 6ο Εθνικό
Διαγωνισμό ECOTROPHELIA

30 Ιουνίου 2016

Στον φετινό διαγωνισμό ECOTROPHELIA
2016, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων,
παρουσιάστηκαν τα προϊόντα 16
ομάδων σε ειδικά διαμορφωμένη
αίθουσα της Αίγλης Ζαππείου. Τα
προϊόντα απέσπασαν τα καλύτερα
σχόλια για την ποιότητα και την
καινοτομία τους ενώ, κέρδισαν
τις εντυπώσεις με τις ιδιαίτερες
συσκευασίες τους.

T

ο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών
της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής συμμετείχε στο
Διαγωνισμό, σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του
Τμήματος Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με το καινοτόμο προϊόν
“DEMAVIE”. Σκοπός του εργαστηρίου
είναι η υποστήριξη των φοιτητών
του καθώς και η εξωστρέφεια του
Εργαστηρίου αλλά και του ΤΕΙ Αθήνας
σε εθνικούς διαγωνισμούς.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του
ΣΕΒΤ, κ. Καλούσης, ο οποίος συνεχάρη
όλες τις ομάδες για τις ιδέες και
την εντυπωσιακή δουλειά τους και
δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας
χαρά και τιμή που μέσα σε ένα τόσο
αβέβαιο περιβάλλον καταφέρνουμε
να αποδείξουμε ότι η επένδυση στην
Έρευνα και την Καινοτομία είναι

άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νέα γενιά,
η οποία για ακόμα μια φορά μας κάνει
υπερήφανους με τη δυναμική και τη
δημιουργικότητά της». Και συνέχισε
τονίζοντας: «Όραμα του ΣΕΒΤ είναι
μια Ελλάδα ανάπτυξης, ευκαιριών,
εκπαίδευσης και καινοτομίας με
ανταγωνιστική και ανοιχτή οικονομία.
Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας, το υψηλό επίπεδο του
ανθρώπινου δυναμικού θα αποτελέσει
κίνητρο για επενδύσεις στους τομείς
της έρευνας και της ανάπτυξης της
τεχνολογίας και η χώρα θα κρατήσει
τους άξιους και μορφωμένους
ανθρώπους της».
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθηναν
οι κ.κ. Θ. Τζάκρη / Υφυπουργός
Βιομηχανίας, Γ. Παπαδούλης / Πρύτανης
ΓΠΑ, Μ. Μπρατάκος / Πρόεδρος
ΤΕΙ Αθήνας, Σ. Συρόπουλος / Αν.
Πρύτανης Παν. Αιγαίου, Α. Σπηλιώτη /
Εκπρόσωπος ΓΓΕΤ.

Θα μπορούσε να πει κάποιος, πως
νικήτρια του 6ου Εθνικού Διαγωνισμού
Οικολογικών - Καινοτόμων Προϊόντων
Διατροφής ECOTROPHELIA 2016
αναδείχτηκε η… καινοτομία αφού τα
προϊόντα των ομάδων ενθουσίασαν
τόσο το κοινό όσο και την Εθνική
Επιτροπή για την ποιότητα και την
υψηλή διατροφική τους αξία!
Η τελετή βράβευσης των νικητών
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30
Ιουνίου 2016 στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.
Το 1ο βραβείο τελικά απονεμήθηκε στην
ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, για το προϊόν “Veggie it” η
οποία και θα εκπροσωπήσει τη χώρα
μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, στις
16-17 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών
“SIAL”.
Περισσότερες πληροφορίες και βίντεο:
http://www.sevt.gr/gr/news-details/
FMOF/diagwnismos-ecotrophelia-2016
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
5ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω
Ταχ.Δ/νση : Δάφνης και Π. Καβάλας
Τ.Κ. : 12242
ΤΗΛ.-FAX: 2105987523
ΠΛΗΡ.: Κοσμίδου Μαρία

Αιγάλεω 03/11/2015

					
ΠΡΟΣ: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ			
					
					Υπόψιν: κου Μπρατάκου Μιχαήλ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας καθώς και τον συνολικό
χρόνο που αφιερώσατε προσωπικά και υπηρεσιακά για να ικανοποιήσετε τις
ανάγκες του σχολείου μας.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ευχαριστήσουμε θερμά με την ελπίδα ότι
και στο μέλλον θα τύχουμε της ίδιας υποστήριξης.
Σας ευχόμαστε υγεία και κάθε επαγγελματική επιτυχία.
Τα παιδιά, οι γονείς, ο σύλλογος διδασκόντων και η προϊσταμένη του 5ου
Νηπιαγωγείου Αιγάλεω ιδιαίτερα σας ευχαριστούν για:
Την ευγενική προσφορά σας της 1 Οθόνης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που
μας διαθέτετε και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα την χρησιμοποιήσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για να καλύψουμε τις ανάγκες του σχολείου μας.
Με την παραπάνω προσφορά σας αποδείξατε για άλλη μια φορά το συνεχές
ενδιαφέρον σας για την επίλυση των προβλημάτων των σχολείων αλλά και
των προβλημάτων της ευρύτερης κοινωνίας.
Σας ευχόμαστε καλό χειμώνα!!
Με εκτίμηση
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
Με τιμή
Η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου
Κοσμίδου Μαρία
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06. Επιστολές
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015
Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΔΩΡΗΤΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)

Εταιρία

2

Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (Ι.Ι.Ε.Ν.)

Ινστιτούτο

3

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) - Εθνική Συνομοσπονδία

Ινστιτούτο

Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
4

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

Ινστιτούτο

5

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Ν.Π.Δ.Δ.

(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
6

Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)

Ίδρυμα

7

Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντάλοφου Κοζάνης

Σύλλογος

8

Σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών Ελλάδος (Σ.Ο.Ο.Ε.)

Σύλλογος

9

Sophia Harrison

Ιδιώτης

10

Αντωνία Ατζαράκη

Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

11

Αθανασία Βαρβαρέσου

Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

12

Παντελής Βαφειάδης

Υποπτέραρχος ε.α.

13

Καλλιόπη Βενεκά

Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

14

Βασίλειος Γεροδήμος

Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.

15

Ελένη Γκλίνου

Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

16

Ιωάννα Γκρεκ

Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

17

Σοφία Δημητριάδη

Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

18

Ελένη Θάνου

Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

19

Ανδρονίκη Κάβουρα

Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

20

Μαρίνα Καπέ-Καπετανάκη

Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

21

Πέτρος Καρκαλούσος

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

22

Δημήτριος Καρολίδης

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

23

Ευγενία Κατσιγιάννη

Ιδιώτης

24

Χρήστος Κεχαγιάς

τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

25

Ιωάννης Κολεσίδης

Φοιτητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

26

Σπυρίδωνας Κουλούρης

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

27

Αναστασία Κωστοπούλου

Βιβλιοθηκονόμος Τ.Ε.Ι. Αθήνας

28

Αθανάσιος Λαμπρόπουλος

τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

29

Ιωάννα Μάστορα

Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

30

Μενέλαος Μελετζής

τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

31

Άννα-Μαρία Μουζά-Λαζαρίδη

Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Μακεδονίας

32

Δανάη Μπάφα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

33

Γεωργία-Έφη Μπερτάκη

Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

34

Παναγιώτα Μπλιθικώτη

Φοιτήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

35

Σοφία Μπονάνου

Ιδιώτης

36

Ιωάννης Μπουρής

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

37

Κατερίνα Νεστορίδου

τ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

38

Χαράλαμπος Νικολόπουλος

Ιδιώτης

39

Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Φυσικοθεραπευτής

40

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας

41

Απόστολος Πολυζάκης

Ιδιώτης

42

Ιωάννης Σαρρής

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

43

Πέτρος Σταθόπουλος

τ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

44

Ευάγγελος Συρίγος

Ιδιώτης

45

Κωνσταντίνος Σφλώμος

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

46

Ανδρέας Τσάτσαρης

Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

47

Γεωργία Φούκα

Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

48

Ιωάννης Χαλαβατζής

Ιδιώτης

49

Ράνια Χατζηαθανασίου

Ιδιώτης

50

Σοφία Ψαρράκη-Γραμματά

Ιδιώτης
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Τα “Tεχνολογικά Xρονικά”
εύχονται
στους αναγνώστες τους

Καλό φθινόπωρο!

2016

I S S N 17 9 1- 7 2 47

Το παρόν τεύχος αρ. 32 της περιοδικής έκδοσης
«Τεχνολογικά Χρονικά» καλύπτει νέα του ΤΕΙ Αθήνας
για το διάστημα 1-6-2015 έως 27-9-2016.
Θα είναι η τελευταία φορά που τα «Τεχνολογικά Χρονικά»
θα εκδοθούν στην παρούσα μορφή, καθώς με απόφαση
της Διοίκησης του ιδρύματος, εφεξής θα αποκτήσουν
τη

μορφή

ομώνυμου

διμηνιαίου

ενημερωτικού

newsletter.
Δεδομένου ότι το newsletter θα αφορά αποκλειστικά
σε ειδήσεις σχετικές με το ίδρυμα, παρακαλούμε όλο
το προσωπικό να μην αποστέλλει πλέον άρθρα προς
δημοσίευση.
Αντιθέτως,

εξακολουθεί

να

είναι

ευπρόσδεκτη

η

αποστολή Δελτίων Τύπου και άρθρων (με συνοδευτικό
φωτογραφικό και λοιπό υλικό), αναφορικά με δράσεις
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το ΤΕΙ Αθήνας.
Λεπτομέρειες αναφορικά με τη μορφή και την ύλη του
newsletter θα κοινοποιηθούν άμεσα υπηρεσιακά.

e-mail: info@teiath.gr, webmaster@teiath.gr

Τηλ.: 210 538 5100, fax: 210 591 1590

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω

I S S N 17 91-7 247

www.teiath.gr

