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Θεσμικά Νέα του ΤΕΙ Φοιτητικά Νέα

H Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Χαιρετισμός της νέας Πρυτάνεως 
του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Βενετίκου.
Ευχαριστήρια επιστολή 
του Πρύτανη του ΤΕΙ Αθήνας 
κ. Μιχάλη Μπρατάκου.
Από Γενάρη θα διοριστεί 
Διοικούσα στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.
Mετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σε Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.
Μετονομάστηκε 
η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ 
σε “Σύνοδο Πρυτάνεων”.
Το ΤΕΙ Αθήνας παρέδωσε 
τα Προγράμματα Σπουδών 
για το το νέο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής στην πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. 
Αξιολογώντας το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.
Η απόφαση της Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Αθήνας για το 
Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.
Ενσωματώσεις και 
συσσωματώσεις Α.Ε.Ι.: 
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον…
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
νομοθετείται…

Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές 
2017.
Οδικός Χάρτης Πρακτικής 
Άσκησης.
Παραστάσεις της Θεατρικής 
ομάδας του ΤΕΙ Αθήνας “το τρίτο 
κουδούνι”.
Εθελοντική αιμοδοσία στο ΤΕΙ 
Αθήνας.
Έναρξη-Λήξη μαθημάτων και 
Εξεταστικών Περιόδων 
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Ευχαριστήρια επιστολή 
φοιτήτριας Erasmus+ 
προς την κα Α. Μαλέα.
Αθλητικές Δραστηριότητες 
Τ.Ε.Ι. Αθηνας 2017.
Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
με θέμα την ανεργία

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του Πανεπιστημίου Νομικών 
και Πολιτικών Επιστημών 
της Σανγκάης στο ΤΕΙ Αθήνας.
Νέα Πρωτόκολλα Συνεργασίας.
Υψηλή Ευρωπαϊκή Διάκριση 
για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
και το ΤΕΙ Αθήνας.
Γραφείο Ανταλλαγών και 
Συνεργασίας με ΑΕΙ της Λ.Δ. Κίνας.
Έναρξη υπηρεσιών 
σταδιοδρομίας του Τμήματος 
Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και 
Σταδιοδρομίας.
Κεντρικό αποθετήριο Δημοσίων 
Δεδομένων (Data.Gov.gr). 
Μόνιμος μετεωρολογικός 
σταθμός εργαστηρίου του ΤΕΙ-Α.
Απολογισμός Διοίκησης 
του ΤΕΙ Αθήνας 2013-2017.
Το ΤΕΙ Αθήνας στην “Έκθεση Spou-
dase 2017”. 
Επίσκεψη 14 Πανεπιστημίων από 
το Πεκίνο.
Συνάντηση του Προέδρου 
της Ένωσης Κεντρώων Β.Λεβέντη 
με αντιπροσωπεία του ΤΕΙ 
Αθήνας.
Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας στην 
προώθηση της Πλατφόρμας 
του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ανάπτυξη της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
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Διάλεξη του Πρόεδρου 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων στο ΤΕΙ.
Συνέντευξη του κ. Π. Καλδή 
στην “STAR Web TV” εκπομπή 
του περιοδικού Chill Out.
Βράβευση της Διοίκησης 
του ΤΕΙ Αθήνας για τη συμβολή 
της στην επιτυχία του 2ου 
Φεστιβάλ Φωτογραφίας & 
Βίντεο της Πρέβεζας.
Παρουσίαση του βιβλίου 
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολές Ελλήνων 
Επιστημόνων».
Παρουσίαση Ποιητικής 
Συλλογής.
Ομιλία του Αν. Προέδρου, 
κ. Π. Λύτρα στην ταινιοθήκη 
της Ελλάδος.
“Re - Energy” The First Parklet in 
Athens.
Εικαστική Έκθεση «ΕΡΕΥΝΑ 
ΠΕΔΙΟΥ». 
6ο Διεθνές Συνέδριο 
για τη Διοίκηση Τουρισμού 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
Eθνικό Συμπόσιο ECHOPΟLIS 
2017.

«Επαγγέλματα Τεχνολόγου 
Τροφίμων και Οινολόγου: 
Προτάσεις Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας».
Συνέδριο BIOMEP 2017.
Διημερίδα Πνευμονική 
Αποκατάσταση από το 
Νοσοκομείο στο Σπίτι.
Το μυστήριο γύρω από τις 
τοποθεσίες των ιερών μνημείων 
της Ελλάδας.
Κοινωνική Συμβουλευτική 
Υπηρεσία.
Συλλυπητήρια, Αιφνίδια 
απώλεια του Πέτρου 
Καρακίτσου. 
Ελληνικό ένθετο σε κινέζικη 
εφημερίδα.
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98 01. Θεσμικά

Σύγκλητος 
του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Μαρία Βενετίκου, Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
Καθηγήτρια

Β. ΜΕΛΗ

Β.1. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

1. Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Κοσμήτορας ΣΕΥΠ, 
Καθηγήτρια, 
Αναπληρώτρια: Ανθούλη Φραγκίσκη,
Καθηγήτρια

2. Σπυρίδων Αθηναίος, Κοσμήτορας ΣΤΕΦ, 
Καθηγητής, 
Αναπληρωτής: Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγητής

3. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Κοσμήτορας ΣΔΟ, 
Καθηγητής, 
Αναπληρωτής: Γεώργιος Γιαννακόπουλος, 
Καθηγητής

4. Νικήτας Χιωτίνης, Κοσμήτορας ΣΚΣ, Καθηγητής, 
Αναπληρωτής: Χαράλαμπος Πρέσσας, 
Καθηγητής 

5. Ιωάννης Τσάκνης, Κοσμήτορας ΣΤΕΤΡΟΔ, 
Καθηγητής, 
Αναπληρώτρια: Βασιλεία Σινάνογλου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Β.2.ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

•	 Άννα Δελτσίδου, Πρόεδρος Τμήματος 
Μαιευτικής, Αναπληρ. Καθηγήτρια, 
Αναπληρωτής: Πέτρος Νικολαϊδης, Καθηγητής

•	 Γεωργία Φασόη, Πρόεδρος Τμήματος 
Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Αναπληρώτρια: Ελένη Ευαγγέλου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

•	 Βασίλειος Παγούνης, Πρόεδρος Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Τοπογράφων 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορκής 
Τ.Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Αναπληρωτής: Βασίλειος Μούσας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής

•	 Κλειώ Σγουροπούλου, Πρόεδρος Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Καθηγήτρια, 
Αναπληρωτής: Δημήτριος Μάγος, Καθηγητής

Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

•	 Γεώργιος Πιερράκος, Πρόεδρος Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Αναπληρωτής: Απόστολος Γιοβάνης, 
Αναπληρωτής  Καθηγητής

•	 Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 
Καθηγητής, 
Αναπληρώτρια: Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, 
Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

•	 Ελένη Τάτλα, Πρόεδρος Τμήματος Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού 
Αντικειμένων, Καθηγήτρια, 
Αναπληρώτρια: Μουζακίτου Ευφροσύνη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

•	 Ευαγγελία - Μαρίνα Τσίλαγα, Πρόεδρος
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων 
Τέχνης, Καθηγήτρια, 
Αναπληρωτής: Θρασύβουλος Αβαριτσιώτης, 
Καθηγητής

Για τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

•	 Βασιλεία Σινάνογλου, Πρόεδρος Τμήματος 
Τεχνολογίας Τροφίμων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Αναπληρωτής: Ευάγγελος Λάζος, Καθηγητής

•	 Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος 
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Καθηγητής, 
Αναπληρώτρια: Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Β.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Γεωργία Κυρίτση, Αναπληρώτρια: Αικατερίνη 
Ξηρογιάννη, Εκπρόσωποι των μελών Ε.Τ.Ε.Π. & Τ.Ε. 

2. Άννα Τσαούση, Αναπληρώτρια: Ελένη 
Γιαννακοπούλου, Εκπρόσωποι των μελών Δ.Π. 

3. Απόστολος Κορδάς, Εκπρόσωπος των μελών 
Ε.ΔΙ.Π.

Β.4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Σπουδαστών 
(δεν έχει υποδειχθεί)

Στις συνεδριάσεις παρίστανται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, οι Αναπληρωτές Πρύτανη κκ.:

1. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής
2. Περικλής Λύτρας, Καθηγητής 
3. Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Καθηγήτρια

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

Χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκεί η Αναπλη-
ρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών & 
Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κ. 
Πηγή Φαναριώτη, Μόνιμο Δ.Π. Κλάδου Π.Ε. και ανα-
πληρώτρια αυτής η κ. Μανίκα Ιφιγένεια, Κλάδου ΤΕ, 
Ι.Δ.Α.Χ. διοικητική υπάλληλος του Τμήματος Συλλογι-
κών &Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

Η θητεία των μελών της Συγκλήτου ορίζεται 
έως τις 30-11-2017.

H Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 7568/11.09.2017 
η συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
έχει ως εξής:

25.09.2017 
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Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια 
που αναλαμβάνω καθήκοντα Πρυτάνεως 

στο ΤΕΙ Αθήνας ενόψει και της μετεξέλιξής του σε 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το ΤΕΙ Αθήνας έχει ακολουθήσει μια μακρόχρονη 
ανοδική πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει 
αξιολογηθεί θετικότατα στην ακαδημαϊκή κοινότητα 
(εντός και εκτός Ελλάδας).

Σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια του Ιδρύματος 
έχουν βοηθήσει όλοι, τόσο οι διοικούντες όσο και οι 
καθηγητές των Τμημάτων όλων των βαθμίδων, καθώς 
και όλο το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώτο 
Πρύτανη του Ιδρύματος κ. Μπρατάκο Μιχάλη για τη 
συμβολή του στη μετεξέλιξη του Ιδρύματος.

Με τον ίδιο δυναμισμό και την ίδια σωφροσύνη το 
Ίδρυμα θα ακολουθήσει τη θετική του εξέλιξη. Στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει 
συνεννόηση με τον Υπουργό Παιδείας για παράταση 
της θητείας της υφιστάμενης Διοίκησης μέχρι 31-
12-2017 και από 01-01-2018 της λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Διοικούσα 
Επιτροπή.

Θα στηρίξω τη συλλογική προσπάθεια προς την 
Πανεπιστημιοποίηση και την περαιτέρω καταξίωση 
του Ιδρύματός μας. Θεωρώ αυτονόητη τη στήριξη και 
τη βοήθεια όλων.

Η Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας

Μαρία Βενετίκου
Καθηγήτρια

Χαιρετισμός 
της νέας Πρυτάνεως 
του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Βενετίκου

Από δεξιά: ο Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, Αναπληρωτής Πρύτανη, 
η Καθηγήτρια Μαρία Βενετίκου, η νέα Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας, 
ο απερχόμενος Πρύτανης, λόγω συνταξιοδότησης, Μιχάλης Μπρατάκος, 
η Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Αναπληρώτρια Πρύτανη 
και ο Καθηγητής Περικλής Λύτρας, Αναπληρωτής Πρύτανη.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πριν τέσσερα χρόνια ανέλαβα τη διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας σε μια 
χρονική περίοδο, ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο για το Ίδρυμά μας 

αλλά για την πατρίδα μας γενικότερα.

Μάλιστα θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν λίγες οι στιγμές που 
αισθάνθηκα ότι οι ανθρώπινες δυνάμεις μου με εγκατέλειπαν υπό το 
βάρος των ποικίλων προβλημάτων, των αλλεπάλληλων αντιξοοτήτων 
και της κλιμακούμενης ύφεσης.

Σε όλο αυτό το διάστημα όλοι εσείς, οι συνεργάτες μου Αναπληρωτές 
Προέδρου, οι εκπαιδευτικοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και όλα 
τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς μας σταθήκατε δίπλα μου άοκνοι 
και κυρίως πιστοί συνοδοιπόροι ενθαρρύνοντάς με να συνεχίσω το 
δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων 
και της προάσπισης του κύρους του μεγαλύτερου ΤΕΙ της χώρας μας.

Ανταποκριθήκατε πάντοτε σε κάθε έκκλησή μου για συνεργασία, 
υποστηρίξατε κάθε πρωτοβουλία μου κι αγωνιστήκατε μαζί μου 
αγόγγυστα, παρόλο που συχνά χρειάστηκε να υπερβείτε τα όριά σας.

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Σεπτέμβριο του 2013 ο δρόμος μας διαγραφόταν μακρύς και 
δύσκολος, ίσως μάλιστα κάποιοι να πίστευαν ότι δεν θα μπορέσουμε 
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
όμως και η επικείμενη ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου αποτελούν 
την ηχηρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν τι μπορούμε όλοι μαζί 
να καταφέρουμε, εάν παραμερίσουμε το προσωπικό κι εστιάσουμε 
στο κοινό συμφέρον, εάν αφήσουμε στην άκρη μικρότητες ή 
προσωπικές αντιπαλότητες και μεροληψία. Και μαζί καταφέραμε 
πολλά και για όλα αυτά σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.

 
Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Μιχαήλ Μπρατάκος
Καθηγητής 

Ευχαριστήρια επιστολή 
του Πρύτανη του ΤΕΙ Αθήνας 
κ. Μιχάλη Μπρατάκου

Από Γενάρη θα διοριστεί 
Διοικούσα στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής

Υπάρχει συνεννόηση με τον υπουργό 
Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για 

παράταση της θητείας της υφιστάμενης 
Διοίκησης μέχρι 31-12-2017 και από 
01-01-2018 της λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
Διοικούσα Επιτροπή.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η νέα 
Πρύτανις του ΤΕΙ Αθήνας καθηγήτρια 
Μαρία Βενετίκου, κατά την τελετή 
παραλαβής του χαρτοφυλακίου από 
τον απερχόμενο Πρύτανη, λόγω 
συνταξιοδότησης, Καθηγητή Μιχάλη 
Μπρατάκο.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και 
υπερηφάνεια που αναλαμβάνω 
καθήκοντα Πρυτάνεως στο ΤΕΙ Αθήνας 
ενόψει και της μετεξέλιξής του σε 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είπε η κ. 
Βενετίκου και σημείωσε τα εξής:

Α. Το ΤΕΙ Αθήνας έχει ακολουθήσει 
μια μακρόχρονη ανοδική πορεία 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 
έχει αξιολογηθεί θετικότατα στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα (εντός και εκτός 
Ελλάδας).

Β. Σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια του 
Ιδρύματος έχουν βοηθήσει όλοι, τόσο 
οι διοικούντες όσο και οι καθηγητές των 
Τμημάτων όλων των βαθμίδων, καθώς 
και όλο το διοικητικό προσωπικό και οι 
φοιτητές.

Γ. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον πρώτο Πρύτανη του Ιδρύματος κ. 
Μπρατάκο Μιχάλη για τη συμβολή του 
στη μετεξέλιξη του Ιδρύματος.

Δ. Με τον ίδιο δυναμισμό και την ίδια 
σωφροσύνη το Ίδρυμα θα ακολουθήσει 
τη θετική του εξέλιξη. Στο σημείο 

Μ. Βενετίκου, Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας

«Θα στηρίξω τη συλλογική προσπάθεια 
προς την πανεπιστημιοποίηση 

και την περαιτέρω καταξίωση του Ιδρύματός μας».

https://www.esos.gr/arthra/52490/prytanis-tei-athinas-apo-genari-tha-dioristei-dioikoysa-sto-panepistimio-dytikis

αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι 
υπάρχει συνεννόηση με τον Υπουργό 
Παιδείας για παράταση της θητείας 
της υφιστάμενης Διοίκησης μέχρι 
31-12-2017 και από 01-01-2018 της 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με Διοικούσα Επιτροπή.

Ε. Θα στηρίξω τη συλλογική προσπάθεια 
προς την Πανεπιστημιοποίηση και την 
περαιτέρω καταξίωση του Ιδρύματός 
μας. Θεωρώ αυτονόητη τη στήριξη και 
τη βοήθεια όλων.

https://www.esos.gr/arthra/52490/prytanis-tei-athinas-apo-genari-tha-dioristei-dioikoysa-sto-panepistimio-dytikis
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Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, οι πρυτανικές 

αρχές, με επικεφαλής την Πρύτανη του ΤΕΙ Αθήνας, 
κα Μαρία Βενετίκου, ενημέρωσαν το σύνολο της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος αναφορικά με 
την επικείμενη ίδρυση του «Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής».
Κατά την εκδήλωση, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο με 
πάνω από 500 άτομα, παρουσιάστηκε όλη η πορεία 
του εγχειρήματος από την έναρξή του έως και την 

πρόσφατη επίσκεψη (7-9-2017) των πρυτανικών αρχών 
στον Υπουργό και τον Αν. Γενικό Γραμματέα Παιδείας, 
κ.κ. Κ. Γαβρόγλου και Γ. Αγγελόπουλο αντίστοιχα.
Στην εκδήλωση παρέστη κι ανέλυσε το προτεινόμενο 
διάγραμμα Σχολών και Τμημάτων, που έχει γίνει 
αποδεκτό από την 8μελή Επιτροπή του Υπουργείου 
Παιδείας για τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά 
σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο πρώην πρύτανης 
και μέλος της Επιτροπής, κ.Μιχάλης Μπρατάκος, 
ο οποίος ανεφέρθη εκτενώς στα ακαδημαϊκά 

χαρακτηριστικά του νέου πανεπιστημίου που 
προτείνονται. Παρέστησαν επίσης οι Πρόεδροι του 
συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας, 
κα Λίλιαν Αντωνίου και του ΤΕΙ Πειραιά, κ. Απόστολος 
Κοκκόσης. 
Η απόφαση και η ανταπόκριση όλων των μελών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας είναι 
ομόθυμη –με αναμενόμενες μικροενστάσεις: ΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ.

Δείτε το βίντεο της ενημερωτικής εκδήλωσης στο 
σύνδεσμο: http://video.noc.teiath.gr/?p=2489

Mετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σε Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής

http://video.noc.teiath.gr/?p=2489
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Ο υφυπουργός απευθυνόμενος στις Πρυτανικές 
Αρχές του ΤΕΙ Αθήνας, επανέλαβε την προτεραιότητα 
του υπουργείου για το εγχείρημα

Τα Προγράμματα Σπουδών για το 
νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

παρέδωσαν σήμερα στην πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας η 
Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας καθηγήτρια 
Μαρία Βενετίκου και ο Αναπληρωτής 
Πρύτανη του ιδίου Ιδρύματος 
καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.

Τα Προγράμματα Σπουδών παρέλαβε 
ο υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης 
Μπαξεβανάκης, εκ μέρους του 
υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, 

ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται  σε 
συνέδριο στην Κρήτη.    

Ο υφυπουργός απευθυνόμενος στις 
Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΙ Αθήνας, 
επανέλαβε  την προτεραιότητα του 
υπουργείου για το εγχείρημα και 
ευχαρίστησε τους δεκάδες συντελεστές 
της προσπάθειας.

https://www.esos.gr/arthra/52869/tei-
athinas-paredose-ta-programmata-spoydon-
gia-neo-panepistimio-dytikis-attikis-stin

Το ΤΕΙ Αθήνας παρέδωσε 
τα Προγράμματα Σπουδών 
για το το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας

Μετονομάστηκε 
η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ 
σε “Σύνοδο Πρυτάνεων”

Δύο Συνόδους Πρυτάνεων θα έχουμε 
από δω και πέρα, μετά τον τίτλο 

του “Πρύτανη” και Αντιπρύτανη που 
αποδόθηκε σε όλους τους Προέδρους 
και Αναπληρωτές Προέδρους των ΤΕΙ.

Ηδη η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ 
μετονομάστηκε σε “Σύνοδο Πρυτάνεων 
ΤΕΙ” και μάλιστα στις 4-10-2017 εξέδωσε 
και την πρώτη ανακοίνωση ως Σύνοδος 
Πρυτάνεων για το μισθολόγιο των ΕΔΙΠ.

Στο μεταξύ οι νέες Πρυτανικές αρχές 
(Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι της 
Διοικούσας) του νέου Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής που θα προκύψει από 
τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ , θα ανήκουν στη Σύνοδο 
Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, από 
το Γενάρη, οπότε και θα ξεκινήσει η 
λειτουργία του νέου πανεπιστημιακού 
Ιδρύματος.

https://www.esos.gr/arthra/52869/tei-athinas-paredose-ta-programmata-spoydon-gia-neo-panepistimio-dytikis-attikis-stin
https://www.esos.gr/arthra/52869/tei-athinas-paredose-ta-programmata-spoydon-gia-neo-panepistimio-dytikis-attikis-stin
https://www.esos.gr/arthra/52869/tei-athinas-paredose-ta-programmata-spoydon-gia-neo-panepistimio-dytikis-attikis-stin
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Αξιολογώντας το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής

«Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας» Πλάτων, 
427 π.Χ.–347 π.Χ.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνα 
αναμένεται να δραστηριοποιηθεί το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής.

Δεν είναι τυχαίο ότι, στην ίδια περιοχή, για δέκα 
περίπου αιώνες λειτούργησε η ομώνυμη ακαδημία, η 
οποία σημειωτέον ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Πλάτωνα 
(Αριστοκλή) και είχε ως επιστημονικά αντικείμενα 
μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και 
τις πολιτικές επιστήμες, αλλά και τη διασύνδεσή τους 
με την οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας και της 
παραγωγικής διαδικασίας,

Το νέο αυτό Πανεπιστήμιο είναι το διάδοχο σχήμα, 
που  προκύπτει από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ύστερα από 
σχετική πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού 
αναγνωρίζοντας, προφανώς, την παρωχημένη και 
αποπροσανατολιστική ονομασία της ακαδημαϊκής 
τους υπόστασης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δυο Ιδρύματα, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (με 
5 Σχολές και 27 Τμήματα) και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (με 2 
Σχολές και 9 Τμήματα), έχοντας σχεδόν παράλληλη 
εκπαιδευτική προϊστορία πέραν του 1/3 του αιώνα, 
από το 2001 είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.), μαζί με τα Πανεπιστήμια.

Και τα δυο, προσφέρουν προγράμματα προπτυχιακών 
τετραετών σπουδών 240 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων), 

καθώς και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 60-
120 ECTS, όπως και τα Πανεπιστήμια.

Μάλιστα, οι καθηγητές και των δυο Ιδρυμάτων 
πλαισιώνουν ισότιμα εκλεκτορικά σώματα μαζί με 
συναδέλφους τους από τα Πανεπιστήμια για την 
επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των καθηγητών 
τόσο των Τ.Ε.Ι., όσο και των Πανεπιστημίων μέσω του 
συστήματος του Υπουργείου Παιδείας «ΑΠΕΛΛΑ».

Πρέπει να αναφερθεί ότι, η πρωτοβουλία του νέου 
Πανεπιστημίου στη Δυτική Αττική, ανάμεσα σ΄άλλα, 
έρχεται σε κατάλληλη στιγμή αφού εξυπηρετεί άμεσα 
την υλοποίηση τόσο της εθνικής στρατηγικής, όσο και 
αυτή της Περιφέρειας Αττικής, για την έρευνα και την 
καινοτομία-έξυπνη εξειδίκευση/RIS13, υποστηρίζει 
το Δήμο Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης του 2021, το φάκελο προετοιμασίας του 
οποίου στήριξε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συμβάλει σε 
σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις τοπικού χαρακτήρα 
με υπερτοπικό αποτέλεσμα.

Ως προς τις τελευταίες, ενδεικτικά αναφέρονται η 
ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου Academy Gar-
dens από την εταιρεία Artume, συμφερόντων του 
επενδυτικού ομίλου Blackrock, η ολοκλήρωση του 
εμπορικού κέντρου που είχε αναπτύξει η εταιρία Μπ. 
Βωβός στο Βοτανικό από την τράπεζα Alpha Bank, η 
αναβίωση και ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής 
βιομηχανίας αλλά και της ναυπηγικής από την εταιρία 
Cosco, οι  διαδικασίες για την αξιοποίηση του παλιού 
τερματικού σταθμού του ΟΣΕ στον Πειραιά από την 
εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ κλπ.

Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,
Αναπληρωτής Προέδρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Τα προηγούμενα προοιωνίζουν αλλαγή στην 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
φυσιογνωμία της Δυτικής Αττικής και επιθυμητή 
ανάπτυξη, όπου η ύπαρξη διαθέσιμης κατάλληλης 
τεχνογνωσίας του νέου Πανεπιστημίου είναι ήδη 
επιζητούμενη.

Ακόμη, αναφέρεται η σθεναρή υποστήριξη στο 
εγχείρημα του νέου Πανεπιστημίου από το σύνολο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της ηγεσίας του 
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής.

Η στη συνέχεια αναφορά μου σε αξιολογικά δεδομένα 
– ή πιο ορθά σε διαδικασίες διασφάλισης της 
ποιότητας - είναι ενδεικτική και επικεντρώνεται μόνο 
στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για λόγους δεοντολογίας.

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, παρόλη τη διαχρονικά διαρκή 
υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και υπέρμετρη 
αύξηση του αριθμού των φοιτητών που δέχεται, ιδίως 
την τελευταία τετραετία, έχει υποστεί πρόσφατη 
ιδρυματική εξωτερική αξιολόγηση λαμβάνοντας 
την υψηλότερη προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση: 
«άξιο θετικής μνείας» («worthy of merit») από την 
ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Έτσι, κατατάσσεται στο 27,8% των 36 ελληνικών Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Συγκριτικά και σε σχέση με τις εξωτερικές αξιολογήσεις 
των λοιπών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) του 
λεκανοπεδίου Αττικής (εξαιρουμένου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), 

διαπιστώνεται ότι αυτά βρίσκονται στην αμέσως 
χαμηλότερη κατηγοριοποίηση:  «θετική αξιολόγηση» 
(«positive»).

Επισημαίνεται ότι, η Α.Δ.Ι.Π. εφαρμόζει ενιαίο πλαίσιο 
κριτηρίων αξιολόγησης στα Α.Ε.Ι.  (Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι.) αναγνωρισμένο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο.

Επίσης, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από επιλογή του, συμμετέχει 
ισότιμα στο διεθνή ακαδημαϊκό διάλογο με τα 
λοιπά μέλη διεθνώς αναγνωρισμένων ενώσεων 
Πανεπιστημίων, όπως στη Διεθνή Ένωση Πανεπιστημίων 
(International Association of Universities), στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(European Association of Institutions in Higher Educa-
tion- EURASHE), στο Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό 
των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic 
Impact - UNAI), ενώ εφαρμόζει πιστοποιημένο από την 
TÜV AUSTRIA Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το 
Σχεδιασμό και την Παροχή Εκπαίδευσης σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Ακόμη, το ΤΕΙ Αθήνας συστήνεται κατά 100% ως 
τριτοβάθμιο ίδρυμα φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών 
σύμφωνα με έρευνα του δικτύου των φοιτητών που 
έχουν ήδη συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ERASMUS+.

Το ΤΕΙ Αθήνας έχει υπογράψει δεκάδες συνεργασίες 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για κοινές προσπάθειες 
στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας, της 
τεχνολογίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του 
αθλητισμού.

https://www.esos.gr/arthra/51577/axiologontas-pane-
pistimio-dytikis-attikis

Aφού διασφαλισθούν τα συμφέροντα προσωπικού, φοιτητών 
και αποφοίτων, η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου 
μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό 

δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 με κοινοβουλευτική 
νομοθετική διαδικασία.

https://www.esos.gr/arthra/51577/axiologontas-panepistimio-dytikis-attikis
https://www.esos.gr/arthra/51577/axiologontas-panepistimio-dytikis-attikis
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Είναι το μόνο Α.Ε.Ι. της χώρας όπου λειτουργεί 
οργανωμένο Γραφείο Ανταλλαγών και Συνεργασίας με 
Α.Ε.Ι. της Λ.Δ. Κίνας, καθώς και το μόνο που αποτελεί 
διεθνές κέντρο πιστοποίησης της αραβικής γλώσσας 
από το An-Najah National University of Nablus της 
Παλαιστίνης.

Τα παραπάνω είναι κυήματα δημιουργικού οράματος 
και συλλογικής προσπάθειας.

Έτσι, έχει αξιοποιηθεί η ενεργός εμπλοκή όλου του 
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, στη βάση του 
σεβασμού της προσωπικότητας των ατόμων, της 
ανάδειξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
τους, της αποκεντρωμένης δημοκρατίας και της 
αυτοδιοικητικής λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας 
το φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό, που σέβεται 
τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 
και δημιουργώντας σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης 
ακαδημαϊκής ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών και αφού διασφαλισθούν τα 
συμφέροντα προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων, 
η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου μέσα από τη 
συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό 
δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 (Μάρτιος 2018) 
με κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία, δίνοντας 
παράλληλα τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις οργάνωσης 
και λειτουργίας στον Υπουργό Παιδείας.

Η εν λόγω θεσμοθέτηση και όχι αυτή του Προεδρικού 
Διατάγματος, θα προσδώσει την αναγκαία συνολική 
πολιτική βούληση για το νέο Πανεπιστήμιο και την 
εθνική χρησιμότητά του.

Η σύνδεση παρελθόντος και παρόντος δημιουργεί το 
ασφαλές μέλλον, που το εγγυάται η ηγεσία που είναι 
σε θέση να καθοδηγήσει και να το δημιουργήσει.

Η απόφαση της Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Αθήνας 
για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Αθήνας, με την προβλεπόμενη 
σύνθεσή της, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 

4485/2017 (Α΄ 114), στην 1η Συνεδρίασή της, την 23 
Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο 
Φυσικής του Ιδρύματος και μετά από εισήγηση του 
Πρύτανη Καθηγητή κ. Μιχαήλ Μπρατάκου, ομόφωνα, 
αποφάσισε τα ακόλουθα:

1 Θεωρεί απόλυτα θετική την εξαγγελία – 
«εμβληματική πρωτοβουλία», όπως ο ίδιος 

ανέφερε (9 Μαΐου 2017), του Πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα σχετικά με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής ως μετεξέλιξη των δύο ιδρυμάτων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ 
Πειραιά, που από το παρελθόν, τα δυο αυτά ΑΕΙ 
συνεργάζονται αρμονικά  για την επίτευξη των στόχων 
τους στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

2 Εκτιμά ότι, αυτή η απόφαση αποτελεί 
δικαίωση των πολυετών άοκνων ακαδημαϊκών 

προσπαθειών του ΤΕΙ Αθήνας στην εκπαιδευτική, 
ερευνητική και αναπτυξιακή διαδικασία, όπως 
και στη διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά 
του. Οι προσπάθειες αυτές άλλωστε έχουν ήδη 
αποτυπωθεί στην Εξωτερική Αξιολόγηση του ΤΕΙ 
Αθήνας λαμβάνοντας την υψηλότερη προβλεπόμενη 
κατηγοριοποίηση: «άξιο θετικής μνείας» («worthy 
of merit») από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

3 Χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Κώστα Γαβρόγλου για την άμεση συγκρότηση και 

λειτουργία γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με τα 
προαπαιτούμενα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
υπό την Προεδρία του Αν. Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Γιώργου Αγγελόπουλου, επαινεί τη συνεχή και 
παραγωγική συμμετοχή του Υπουργού στις εργασίες 
της, όπως και την ταχύρρυθμη και εποικοδομητική 
πρόοδο αυτών.

4 Ως κατευθυντήριους άξονες για τη δημιουργία 
του νέου Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος του ΤΕΙ 

Αθήνας, υιοθετεί τους ακόλουθους:

• το επιστημονικά δόκιμο των νέων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου,

• η υποστήριξη των νέων Τμημάτων από τα 
υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ κλπ. προσωπικό μέσα σε 
πλαίσιο απρόσκοπτης ένταξης και κατά βούληση 
μετακίνησής του,

• η διευκόλυνση ένταξης των υφιστάμενων 
φοιτητών στα νέα Τμήματα, και

• η ύπαρξη διαδικασίας ισοτίμησης των αποφοίτων 
με τα νέα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Στη νέα πρόκληση, που διανοίγεται, η Σύγκλητος 
του ΤΕΙ Αθήνας, καλεί το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναμικού του Ιδρύματος να συνδράμει καθοριστικά, 
σε αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους του ΤΕΙ 
Πειραιά, για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων του 
νέου Πανεπιστημίου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο 
μοντέλο βιώσιμης ακαδημαϊκής ανάπτυξης, που 
αναμένεται να καταξιωθεί στη χώρα και διεθνώς.

https://www.esos.gr/arthra/52287/i-apofasi-tis-sygkli-
toy-toy-tei-athinas-gia-panepistimio-dyt-attikis

https://www.esos.gr/arthra/52287/i-apofasi-tis-sygklitoy-toy-tei-athinas-gia-panepistimio-dyt-attikis
https://www.esos.gr/arthra/52287/i-apofasi-tis-sygklitoy-toy-tei-athinas-gia-panepistimio-dyt-attikis


2322 01. Θεσμικά

Στο πρόγραμμα της Κυβέρνησης είναι 
τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά να γίνουν  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας, κατά την  επίσκεψή του 
στο υπουργείο Παιδείας στις 9/5/2017. 

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι 
τα δύο ΤΕΙ θα συγχωνευθούν, μετά 
από διαδικασίες αξιολόγησης σε 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου 
έσπευσε να διευκρινίσει: «Είμαστε σε 
επικοινωνία με τις δύο διοικήσεις για να 
εξαντλήσουμε τα περιθώρια μέσα από 
προσεκτικές κινήσεις, ώστε να δούμε, 
αν μπορεί αυτό να γίνει».

Ειδικότερα σχετικά με το θέμα ο 
πρωθυπουργός ανακοίνωσε:
“Προχωράμε  και σε μια διαδικασία 
ουσιαστικής αναβάθμισης των 
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.  Ανώτατα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που πρέπει 
να μην είναι κατ’ όνομα αλλά κατ’ 

ουσία. Κι αυτό έχει να κάνει και με την 
ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και με 
τους τίτλους των σπουδών.
Και θα σας πω ότι ξεκινάμε αυτή την 
προσπάθεια  μέσα από μια εμβληματική 
πρωτοβουλία, που έχει ειδική αναφορά 
στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά που όπως 
θα γνωρίζετε, συνεργάζονται αρμονικά  
για την επίτευξη των στόχων τους στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής. Πρόθεσή μας 
λοιπόν και επιθυμία μας, είναι μετά 
από διαδικασίες αξιολόγησης, αυτά τα 
δύο Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, να δημιουργήσουν ένα νέο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ένα νέο 
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτού του Πανεπιστημίου, 
που βεβαίως θα έχει τμήματα 4ετούς 
φοίτησης που θα προκύψουν από 
τη συγχώνευση των αντίστοιχων 
τμημάτων που είναι στα δύο Ιδρύματα,  
θα δημιουργηθούν και θα ιδρυθούν 
και νέες διετείς δομές που θα 
παρέχουν διπλώματα ευρωπαϊκών 
επαγγελματικών προσόντων για 

αποφοίτους των Επαγγελματικών 
Λυκείων.
Ουσιαστικά προχωράμε σε μια 
ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού των 
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, ξεκινώντας από τα ΤΕΙ της 
Αθήνας και του Πειραιά”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όταν είπατε για 
δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αθήνας εννοείτε ότι θα καταργηθεί το 
ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά και θα 
συγχωνευτούν τα Τμήματα;

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ: Μίλησα για την προοπτική 
μέσα από διαδικασίες προσεκτικές 
και με σταθερά βήματα αξιολόγησης 
των Τμημάτων να έχουμε τη 
συγχώνευση των δύο Ανωτάτων 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και τη δημιουργία ενός 
νέου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος και ταυτόχρονα με τη 
συγχώνευση των Τμημάτων που θα 
έχουν  ίδιο αντικείμενο, μίλησα και 
για τη δυνατότητα ίδρυσης νέων 
διετών Τμημάτων επαγγελματικού 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

προσανατολισμού. Μίλησα γι’ αυτά τα 
δύο συγκεκριμένα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα ΤΕΙ κατ’ αρχήν είναι ΑΕΙ, 
είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Λέμε, επειδή έχουν τα συγκεκριμένα ΤΕΙ 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου Τμήματα 
και ήδη συνεργάζονται εδώ και χρόνια, 
να διερευνήσουμε αυτή τη δυνατότητα. 
Είμαστε σε επικοινωνία και με τις 
Διοικήσεις και με πολύ προσεκτικά 
βήματα θέλουμε να δούμε αν αυτή η 
προοπτική που είπε ο Πρωθυπουργός 
είναι ρεαλιστική. Εμείς είμαστε 
δεσμευμένοι στο να εξαντλήσουμε 
τις δυνατότητες μελέτης και είμαστε 
σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε.

Δείτε εδώ τα σχετικά βίντεο:

Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας 
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
http://video.noc.teiath.gr/?p=2309
Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου 
για τα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά
http://video.noc.teiath.gr/?p=2309

Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας.

Το ΤΕΙ Αθήνας χαιρετίζει την εξαγγελία 
του πρωθυπουργού
Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας χαιρετίζει 
την εξαγγελία – «εμβληματική 
πρωτοβουλία», όπως ο ίδιος ανέφερε, 
του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
σχετικά με τη δημιουργία του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως 
διάδοχο σχήμα του ΤΕΙ Αθήνας και του 
ΤΕΙ Πειραιά.

Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση 
αποτελεί δικαίωση των πολυετών 
άοκνων ακαδημαϊκών προσπαθειών 
του Ιδρύματός μας στην εκπαιδευτική, 
ερευνητική και αναπτυξιακή διαδικασία, 
όπως και στη διεθνοποίηση και την 
εξωστρέφειά του.
Οι προσπάθειες αυτές άλλωστε έχουν 
ήδη αποτυπωθεί στην άριστη και μετ’ 
επαίνων Εξωτερική Αξιολόγηση του ΤΕΙ 
Αθήνας «worthy of merit» από την Αρχή 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ).

Στη νέα πρόκληση, που διανοίγεται, 
θα συνδράμουν καθοριστικά, το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 
του Ιδρύματός μας, σε αγαστή 
συνεργασία με τους συναδέλφους του 
ΤΕΙ Πειραιά, για την καταξίωση του νέου 
Πανεπιστημίου στη χώρα και διεθνώς.

Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος
τέως Πρύτανης ΤΕΙ Αθήνας

Το ΤΕΙ Αθήνας χαιρετίζει 
την εξαγγελία του πρωθυπουργού

http://video.noc.teiath.gr/?p=2309
http://video.noc.teiath.gr/?p=2309
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Το 2009 η τότε Πρυτανική αρχή του 
Ε. Μ. Πολυτεχνείου (Μουτζούρης, 

Πολύζος, Σπάθης) ετοίμασε και 
υπέβαλε την πρόταση της με τίτλο 
«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Α.Ε.Ι. 
ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»  της χώρας. Η πρόταση είχε 
βασιστεί στα εξής δεδομένα:

• Ο πρόσφατος, τότε, Ν. 3549/2007 
προέβλεπε ότι στα κατά την έννοια του 
άρθρου 16 του Συντάγματος Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανήκουν 
όλα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η 
οποία έχει δύο παράλληλους τομείς: 
τον Πανεπιστημιακό Τομέα με τα 
Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και τον 
Τεχνολογικό Τομέα με τα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την 
ΑΣΠΑΙΤΕ. Συνεπώς, δια νόμου έχει 
παύσει πλέον η διάκριση σε Α.Ε.Ι. 
για τα Ιδρύματα Πανεπιστημιακού 
Τομέα και σε Τ.Ε.Ι. για τα Ιδρύματα 
του Τεχνολογικού Τομέα. Σήμερα 
όλα τα Ιδρύματα αποκαλούνται 

Άρθρο του Κ. Μουτζούρη στο esos: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ Α.Ε.Ι.: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον…
https://www.esos.gr/arthra/53123/arthro-toy-k-moytzoyri-sto-esos-ensomatoseis-kai-syssomatoseis-aei-parelthon-paron-kai

Οι πρόσφατες εξαγγελίες για τη δημιουργία του νέου 
«Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς και οι συζητήσεις 

για ανάλογες διεργασίες σε ορισμένα από τα ΑΕΙ-ΠΤ και ΤΤ σε 
επίπεδο Περιφερειών, θεωρώ, ότι είναι σε θετική κατεύθυνση.

του Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη
πρώην Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε αυτά του 
Πανεπιστημιακού Τομέα ( εφεξής ΑΕΙ-
ΠΤ) και του Τεχνολογικού Τομέα (εφεξής 
ΑΕΙ-ΤΤ).

• Τα έτη σπουδών στα ΑΕΙ-ΤΤ έχουν 
δια νόμου αυξηθεί σε τέσσερα. Έχει 
επέλθει συνεπώς εξομοίωση τους 
και στην διάρκεια σπουδών με τον 
μεγαλύτερο αριθμό Τμημάτων των 
ΑΕΙ-ΠΠ, στα οποία οι σπουδές διαρκούν 
4 έτη (πλην των Τμημάτων Ιατρικών, 
Πολυτεχνικών, Γεωπονικών, Καλών 
Τεχνών, Κτηνιατρικών σπουδών, στα 
οποία είναι μεγαλύτερος).

• Με γενναία χρηματοδότηση, 
κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση 
στις κτιριακές υποδομές και τον 
εργαστηριακό εξοπλισμό πολλών ΑΕΙ-ΤΤ.

• Καταγράφεται μια πολύ αξιόλογη 
ανύψωση του ποιοτικού επιπέδου των 
διδασκόντων στα ΑΕΙ-ΤΤ, με αποτέλεσμα 

να έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός 
κατόχων διδακτορικού διπλώματος και 
δημοσιεύσεών τους.

• Στην εκλογή διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ-ΤΤ συμμετέχουν από μακρού 
μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ-ΠΤ εφαρμόζοντας τα 
ίδια κριτήρια επιλογής.

•    Επισημαίνεται η συμμετοχή πολλών 
μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
των ΑΕΙ-ΤΤ στις Επιτροπές Κρίσεων 
Διδακτορικών Διατριβών πολλών εκ των 
Πανεπιστημίων μας.

•    Τονίζεται, ότι κάποια από τα ΑΕΙ ΤΤ, 
όπως λ.χ. πρωτίστως το ΤΕΙ Αθήνας και 
το ΤΕΙ Πειραιά, έχουν πλέον προχωρήσει 
ακαδημαϊκά σε μεγάλο βαθμό, ούτως 
ώστε να μην υπολείπονται σε οτιδήποτε 
πολλών ΑΕΙ ΠΤ.

Η πρόταση της Πρυτανικής αρχής 
του Ε.Μ.Π. είχε υποβληθεί στον 
τότε Πρωθυπουργό και την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, είχε 
αναπτυχθεί σε Σύνοδο Πρυτάνεων, 
είχε λάβει ευρύτατη δημοσιότητα στα 
Μ.Μ.Ε., είχε τύχει δε και της αποδοχής 
του Τ.Ε.Ε.

Ο Πρύτανης Ε.Μ.Π. είχε κληθεί από 
την Σύνοδο Προέδρων των ΑΕΙ-ΤΤ στη 
συνεδρίαση τους της 12.3.2009 στην 
Πάτρα και είχε αναπτύξει την πρόταση, 
για την «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι» της χώρας.  Επρόκειτο, 
για μια πρόταση –πρόσκληση 
πρωτόγνωρη και λίαν τιμητική.

Η τότε κυβέρνηση της χώρας είχε 
εκδηλώσει τη βούληση της να συζητήσει 
την πρόταση με θετικό πνεύμα, όμως 
η αλλαγή της,  δεν έδωσε αυτή τη 
δυνατότητα. Η επόμενη κυβέρνηση 
ασχολήθηκε με το πρόβλημα του 
οικονομικού χρέους της χώρας και 
εισήγαγε κάποιες αλλαγές στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (π.χ. το 
αποτυχόν Συμβούλιο Ιδρύματος).

Η προηγούμενη κυβέρνηση έθεσε τις 
βάσεις για μια αναδιάταξη του χάρτη 
της ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, 
όμως η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε 
υπό την πίεση της μάχης για το χρέος.

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα και οι 
τωρινές πρωτοβουλίες του Υπουργού 
ΠΕΘ, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, 
σχετικά με τη δημιουργία του νέου 
«Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»  μέσω 
της  συσσωμάτωσης των ΑΕΙ-ΤΤ Αθήνας 
και Πειραιά καθώς και  οι  συζητήσεις 
για ανάλογες διεργασίες σε ορισμένα 
από τα ΑΕΙ-ΠΤ και ΤΤ σε επίπεδο 
Περιφερειών, θεωρώ, ότι  είναι σε 
θετική κατεύθυνση.

Και ότι αυτές θα πρέπει, να 
ολοκληρωθούν με τόλμη και 
αποφασιστικότητα, κάτι που διαθέτει 
απ΄ ότι διαφαίνεται η σημερινή πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 
΄Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Ενσωματώσεις και 
συσσωματώσεις Α.Ε.Ι.: 
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον…
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
νομοθετείται…

Το νέο Πανεπιστήμιο είναι και πρόκριμα 
της μετεξέλιξης και των λοιπών ΤΕΙ της χώρας, 

η οποία και ήδη έχει δρομολογηθεί.

Τον επόμενο μήνα, το Νοέμβριο 2017, 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

ως μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας και του 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, αναμένεται να είναι 
μια νομοθετημένη πραγματικότητα, 
όπου και η συναινετική στάση των 
κομμάτων της Βουλής θα προσδώσει 
την εμπέδωση της θέλησής τους για 
πραγματική ακαδημαϊκή πρόοδο  και 
επισήμως να λειτουργήσει από 1ης 
Ιανουαρίου 2018.

Η «εμβληματική» εξαγγελία-
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού  (9 
Μαΐου 2017), χάρη στις άοκνες και 
συνεχείς καθοδηγητικές προσπάθειες 
του Υπουργού Παιδείας Κώστα 
Γαβρόγλου, του Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα Γιώργου Αγγελόπουλου του 
ίδιου Υπουργείου, τη σύμφωνη γνώμη 
των Συγκλήτων  και των δυο Ιδρυμάτων 
και με τη συνεργατική κινητοποίηση 
και εμπλοκή δεκάδων ακαδημαϊκών 
συναδέλφων υλοποιείται σε χρόνο 
περίπου 6 μηνών.

Χρόνος που, από πρώτη άποψη, μπορεί 
να φανεί ως μικρός, αλλά ο οποίος 
καταγράφει εξαιρετικά εντατική και 
ιδιαίτερα επιμελημένη και υψηλών 
διεθνών ακαδημαϊκών προδιαγραφών 
συστηματική προεργασία ανάδειξης 
του μοναδικού για τα ελληνικά 
δεδομένα εγχειρήματος στην ανώτατη 
εκπαίδευση.

Προεργασία, όπου σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί 
ως πρόχειρη και χωρίς έντονο 
επικοινωνιακό και ενημερωτικό 
υπόβαθρο.

Άξονες που έχουν υιοθετηθεί και από 
τα δύο Ιδρύματα είναι:  

• το επιστημονικά δόκιμο των νέων 
τμημάτων του Πανεπιστημίου,

• η υποστήριξη των νέων τμημάτων 
από το υπάρχον εκπαιδευτικό 
κλπ. προσωπικό μέσα σε πλαίσιο 
απρόσκοπτης ένταξης και κατά 
βούληση μετακίνησης του 
προσωπικού,

• η διευκόλυνση ένταξης των 
υφιστάμενων φοιτητών στα νέα 
τμήματα, και

• η ύπαρξη διαδικασίας ισοτίμησης των 
αποφοίτων με τα νέα Πανεπιστημιακά 
πτυχία.

Το νέο Πανεπιστήμιο, το δεύτερο σε 
μέγεθος μετά το ΕΚΠΑ στην Αττική 
ΑΕΙ, διαθέτοντας ισχυρό τεχνολογικό 
χαρακτήρα και αξιολογικές περγαμηνές, 
με περίπου 35.000 φοιτητές, 
600 μέλη ΔΕΠ, 400 διοικητικούς 
υπαλλήλους, αλλά και δεκάδες λοιπό 
υποστηρικτικό της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής διαδικασίας 
προσωπικό και με εκατοντάδες 
υπογεγραμμένα πρωτόκολλα 

διεθνούς συνεργασίας, αναμένεται 
να συμβάλει και καθοριστικά στην 
αλλαγή της οικονομικής, κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας 
της Δυτικής Αττικής και της επιθυμητής 
βιώσιμης ανάπτυξης με υπερτοπικά 
αποτελέσματα.

Για το λόγο αυτό, υπάρχει πρόνοια 
της πολιτείας για το νέο Πανεπιστήμιο 
να υπάρξει «προικοδότηση» με νέες 
θέσεις ΔΕΠ και έξτρα χρηματοδότηση.

Τα προγράμματα των προπτυχιακών 
σπουδών, που προτείνονται, 
αναφέρονται σε σύγχρονες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες, όπου 
επιφέρουν ικανά μαθησιακά 
αποτελέσματα και ανάλογα 
επαγγελματικά προσόντα, τα οποία 
θωρακίζουν τις προοπτικές τόσο των 
φοιτητών, όσο και του δημόσιου 
χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.  

Η αναδιάταξη των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών και οι 
δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών στο νέο Πανεπιστήμιο 
αναμένεται να βελτιώσουν και το 
περιεχόμενο αλλά και την ποιότητα 
των προπτυχιακών σπουδών αφού 
η αναπαραγωγή της γνώσης θα 
αντικατασταθεί από την προαγωγή 
της, που θα βασίζεται και σε ενδογενή 
έρευνα.

Έτσι, η πληροφορία θα μετατραπεί σε 
χρήσιμη και αποτελεσματική γνώση.

Ακόμη, η προσέλκυση ικανών 
υποψηφίων διδακτόρων στο νέο 
Πανεπιστήμιο θα αναμοχλεύσει θετικά 
το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό 
και θα προσδώσει και την αναγκαία 
αναζωογόνηση και επιστημονική 
συνέχεια.

Από ορισμένους συναδέλφους 
διατυπώνονται «φοβίες» για τη 
μετεξέλιξη στο νέο Πανεπιστήμιο, που 
ατομικά είναι δικαιολογημένες αφού 
πρόκειται για σημαντική διαρθρωτική 
αλλαγή στο «άγνωστο».

Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένη 
η εγγύηση της πολιτείας για τη 
διασφάλιση των υφιστάμενων 
εργασιακών συμφερόντων όλων μέχρι 
την αφυπηρέτηση.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των 
συμφερόντων των φοιτητών και των 
αποφοίτων.

Αυτό που δεν μπορεί να γίνει 
ακαδημαϊκά (αλλά και λογικά) 
αποδεκτό, είναι οι απόψεις που 
μεμονωμένα εκφέρονται και 
προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν 
φοιτητές ότι η μετεξέλιξη στο νέο 
Πανεπιστήμιο επιφέρει «υποβάθμιση».

του Καθηγητή Παναγιώτης Ε. Καλδή,
Αναπληρωτή Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το αντίθετο ισχύει και το πλήρωμα του 
χρόνου θα το δείξει.

Σημασία έχει να είσαι συμμέτοχος και 
πρωταγωνιστής και όχι παρατηρητής…

Άλλωστε, η ενδεχόμενη επιθυμία 
υφιστάμενων τμημάτων και των δυο 
σημερινών ΤΕΙ μπορεί να παραμείνει ως 
έχει υπό την «ομπρέλα» διοίκησης ενός 
όμορου ΤΕΙ.  

Η πολιτεία θα μεριμνήσει γι΄αυτό.

Όπως σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια, 
όπου συγκεράζεται η δημοκρατική 
διαβούλευση, με εμπλεκόμενους 
πολυποίκιλων χαρακτηριστικών για τη 
συνδιαμόρφωση ενιαίου ακαδημαϊκού 
στόχου και με ορισμένους τους 
διαθέσιμους πόρους, αστοχίες είναι 
αναμενόμενες και το αποτέλεσμα 
μπορεί – και πρέπει - να βελτιωθεί στην 
πορεία του χρόνου.

Το νέο Πανεπιστήμιο είναι και πρόκριμα 
της μετεξέλιξης και των λοιπών ΤΕΙ 
της χώρας, η οποία και ήδη έχει 
δρομολογηθεί.

Και όπως έχω ξαναπεί, η σύνδεση 
παρελθόντος και παρόντος δημιουργεί 
το ασφαλές μέλλον, που το εγγυάται 
ηγεσία που είναι σε θέση να 
καθοδηγήσει και να το δημιουργήσει.
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Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας) για 
την ανάπτυξη καινοτόμων δικτύων 
εκπαίδευσης και έρευνας με 
ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού 
επισκέφθηκε για πρώτη φορά την 
Ελλάδα με πρόσκληση του ΤΕΙ Αθήνας 
αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου 
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών 
της Σανγκάης (Shanghai University 
of Political Science and Law), 
πραγματοποιώντας εκτός των άλλων 
συναντήσεις στις 29 Σεπτεμβρίου 
2017 με την Πρύτανη του ΤΕΙ Αθήνας 
κα. Βενετίκου και μέλη ΕΠ του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 
Πανεπιστήμιο Νομικών και Πολιτικών 
Επιστημών της Σανγκάης είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα δημόσια Πανεπιστήμια 
της Κίνας με εξειδίκευση στα γνωστικά 
αντικείμενα του δικαίου, της πολιτικής 
επιστήμης, της κοινωνιολογίας και της 
κοινωνικής διοίκησης.
Η ατζέντα συζήτησης των δύο 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων επικεντρώθηκε 
στα πεδία συνεργασίας σε τομείς 
εκπαίδευσης και έρευνας αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας ιδίως 
πρωτοβουλίες τόσο της Κυβέρνησης της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (China 
National Institute for SCO International 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του Πανεπιστημίου Νομικών 
και Πολιτικών Επιστημών 
της Σανγκάης στο ΤΕΙ Αθήνας

Exchange and Judicial Cooperation), όσο 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3rd EU-
China Innovation Co-operation Dialogue) 
και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Η 
Κινεζική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε, 
μάλιστα, για την εξέλιξη της διαδικασίας 
δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, που θα προέλθει 
από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας 
και του ΤΕΙ Πειραιά, χαιρετίζοντας τις 
πρωτοβουλίες ενίσχυσης του κοινωνικού 
ρόλου του νέου Πανεπιστημίου μέσω 
της διδασκαλίας και έρευνας κλάδων 
των κοινωνικών επιστημών.
Παράλληλα, η Κινεζική αντιπροσωπεία 
συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με 

μέλη ΕΠ του Τομέα Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατά τη 
διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν 
κοινές προτεραιότητες στον τομέα της 
κοινωνικής διοίκησης και συμφωνήθηκε 
η άμεση επεξεργασία Μνημονίου 
Συνεργασίας σε τρία πεδία:
 Κοινωνική Στέγαση (το ΤΕΙ Αθήνας 
αποτελεί από τον Σεπτέμβριο του 
2016 τον πρώτο Ακαδημαϊκό Εταίρο 
του Δικτύου HOUSING EUROPE - 
The European Federation of Public, 
Cooperative & Social Housing στην 
Ευρώπη)
 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Ding Yunbao - China National Institute for 
SCO International Exchange, Yang Hua - 

Shanghai University, Wang Wei - Shanghai 
University, Μαρία Βενετίκου - Πρύτανης ΤΕΙ 
Αθήνας, Γιώργος Πιερράκος - Καθηγητής ΤΕΙ 
Αθήνας και Γαβριήλ Αμίτσης - Καθηγητής ΤΕΙ 

Αθήνας

Γαβριήλ Αμίτσης - Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, 
Ding Yunbao - China National Institute for 
SCO International Exchange, Yang Hua - 
Shanghai University, Wang Wei - Shanghai 
University, Σωτήρης Σούλης - Καθηγητής ΤΕΙ 
Αθήνας και Γιώργος Πιερράκος - Καθηγητής 
ΤΕΙ Αθήνας

Επιχειρηματικότητα (το ΤΕΙ Αθήνας 
ήταν κύριος εταίρος του Κεντρικού 
Μηχανισμού Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και ευρύτερα των 
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής 
Οικονομίας στην Ελλάδα)
 Διοίκηση Νοσοκομείων και 
Οργανισμών Κοινωνικής Προστασίας 
(το ΤΕΙ Αθήνας λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ένα 
ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο της 
Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας).
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Νέα Πρωτόκολλα Συνεργασίας
Το ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε
νέα Πρωτόκολλα Συνεργασίας 
(Memorandum of Understanding - MOU) 

Στις 30 Ιουνίου 2017 το ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε 
πρωτόκολλο συνεργασίας με την εταιρεία ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΛΕΙ ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑ). 
Το πρωτόκολλο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 
του ΤΕΙ στην διεύθυνση: http://www.teiath.gr/articles.
php?id=54152

με το “Αθήνα Καλεί Αθήνα”

με το “Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών”

Στις 27/1/2017 το ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο 
συνεργασίας με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

Το πρωτόκολλο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
τόπο του ΤΕΙ στην διεύθυνση: http://www.teiath.gr/
userfiles/jgialpas/documents/protokolla/prot_eie.pdf

Υψηλή Ευρωπαϊκή Διάκριση 
για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
και το ΤΕΙ Αθήνας

Το Δεύτερο Βραβείο (Silver Congress Award) 
απέσπασε μελέτη Ελλήνων Ερευνητών που 

υπεβλήθη στο 18ο Πανευρωπαϊκό Ιατρικό Συνέδριο 
της EFORT (European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology), το 
οποίο διεξήχθη πρόσφατα στη Βιέννη (31 Μαίου - 
2 Ιουνίου 2017).

Η διεπιστημονική κλινική μελέτη των Δρ.Στάση Σοφίας 
(Συνεργάτιδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ-
Αθήνας), Δρ.Παπαθανασίου Γεώργιου (Καθηγητή 
Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ-Αθήνας), Δρ.Παπαϊωάννου 
Νικόλαου (Αναπληρωτή Καθηγητή του Εργαστηρίου 
Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, 
ΕΚΠΑ) και Δρ. Χρονόπουλου Ευστάθιου (Αναπληρωτή 
Καθηγητή Ορθοπαιδικής, ΕΚΠΑ) με τίτλο «The Purpose 
of use of a targeting exercise program to minimize 
the postoperative strength deficit of abductors 
muscles after hip fracture» έλαβε την υψηλότατη 
αυτή διάκριση μεταξύ των καλύτερων, ανάμεσα από 
περίπου τρεις χιλιάδες υποβληθείσες ανακοινώσεις 
ερευνητικών εργασιών (free papers).

Περισσότερα: http://www.teiath.gr/aristeia/articles.
php?mid=13985&lang=el

http://www.teiath.gr/articles.php?id=54152
http://www.teiath.gr/articles.php?id=54152
http://www.teiath.gr/aristeia/articles.php?mid=13985&lang=el
http://www.teiath.gr/aristeia/articles.php?mid=13985&lang=el
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Ο Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ 
Αθήνας, καθηγητής Περικλής 

Λύτρας, αρμόδιος για τις Δημόσιες 
& Διεθνείς Σχέσεις του ιδρύματος, 
ανακοίνωσε φέτος την έναρξη 
λειτουργίας «Γραφείου Ανταλλαγών 
και Συνεργασίας με ΑΕΙ της Λ.Δ. 
Κίνας», με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον 
κ. Αριστείδη Κοντογεώργη, Επίκουρο 
Καθηγητή του Τμ. Φωτογραφίας 
και Οπτικοακουστικών, της Σχολής 
Καλλιτεχνικών Σπουδών.
Στόχος του γραφείου είναι η ανάπτυξη 
των σχέσεων του ιδρύματος με την 
Κίνα και η διερεύνηση της δυνατότητας 
συνεργασίας με κινεζικά ΑΕΙ, καθώς και 
ίδρυσης «Ινστιτούτου Κομφούκιου» στο 
ΤΕΙ Αθήνας.

Γραφείο Ανταλλαγών και 
Συνεργασίας με ΑΕΙ της Λ.Δ. Κίνας

Έναρξη υπηρεσιών σταδιοδρομίας 
του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής 
Άσκησης και Σταδιοδρομίας

Το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής 
Άσκησης και Σταδιοδρομίας του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σε συνεργασία με την 
κα. Νικολάτου Ειρήνη-Κωνσταντίνα, 
ειδικευόμενη στη Συμβουλευτική και 
τον Επαγγελματικό προσανατολισμό 
(Τμήμα Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), 
δημιουργεί υπηρεσία σταδιοδρομίας με 
σκοπό να παρέχει στους τελειόφοιτους 
φοιτητές υποστήριξη στη διαμόρφωση 
βιογραφικού σημειώματος και 
συνοδευτικής επιστολής καθώς και 
ενημέρωση ως προς τις εξελίξεις στην 
αγορά εργασίας.

Κεντρικό αποθετήριο Δημοσίων 
Δεδομένων (Data.Gov.gr)

Η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο 
πλαίσιο διαμόρφωσης μιας εθνικής 
στρατηγικής που ενδυναμώνει την 
εξωστρέφεια, την λογοδοσία,  την 
διαφάνεια, την συμμετοχή και την 
οικονομία της γνώσης έχει προβεί στην 
δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου 
Δημοσίων Δεδομένων (data.gov.gr) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
data.gov.gr/. 

Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός 
κατάλογος των δημόσιων δεδομένων 
που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων των φορέων του ελληνικού 
δημοσίου. Τα Δημόσια διαθέσιμα 
Σύνολα Δεδομένων ανέρχονται 
σε 5400 προερχόμενα από 243 
φορείς, προσφέρονται σε ψηφιακή 
μορφή διαδικτυακά με τρόπο που 
να ενθαρρύνει και να  επιτρέπει την 
ανάλυση και επαναχρησιμοποίηση 
τους. Είναι προσβάσιμα  στους πολίτες 

Δρ Ιωάννης Δ. Μπουρής 
Καθηγητής  του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων,TEI_Αθήνας
Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Data.Gov

Για πληροφορίες, εκτός 
ραντεβού:
Τμήμα Σπουδών, 
Πρακτικής Άσκησης 
&Σταδιοδρομίας 
2105385180, καθημερινά  
09:00 – 14:00.

Μόνιμος μετεωρολογικός σταθμός 
εργαστηρίου του ΤΕΙ Αθήνας

http://www.teiath.gr/
articles.php?id=63077&la
ng=el&rid=cat&omid=27

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
gpsmet.tg.teiath.gr/gpsmet/ 

λειτουργεί η σελίδα του μόνιμου 
μετεωρολογικού σταθμού του 
Εργαστηρίου Γεωδαισίας - Τοπογραφίας 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του ΤΕΙ Αθήνας. Ο μόνιμος σταθμός 
λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα - 365 
μέρες το χρόνο και ανανεώνει τη σελίδα 
του κάθε ένα λεπτό.

Το Γραφείο θα λειτουργεί για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
κατά τις κάτωθι ημέρες και ώρες:
Δευτέρα / 11.00-13.00 Τετάρτη / 
9.00-12.00 Πέμπτη / 9.00-12.00
(Κ. Π. Κυριαζόγλου, Α. Κοντογεώργης, 
Κ. Π. Κυριαζόγλου)

Ως έδρα του ορίζεται το γραφείο Κ1.114, 
το οποίο βρίσκεται στον α ́ όροφο του 
κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης, δίπλα στο 
εστιατόριο προσωπικού.

Επικοινωνία: Τηλ.: 210 5385 581, 
Email: chinapr@teiath.gr

Η υπηρεσία λειτουργεί κάθε Δευτέρα 
και Τρίτη, ώρες 10:00 – 14:00, για το 
διάστημα Απρίλιος 2017 – Σεπτέμβριος 
2017 (εκτός Αυγούστου και επίσημων 
αργιών), στον 1ο όροφο του κτηρίου της 
Βιβλιοθήκης, Γραφείο Κ3.104.

Καθώς οι συνεδρίες είναι ατομικές, 
οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν 
να κλείνουν ραντεβού, αποκλειστικά, 
με την αποστολή μηνύματος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση stadiodromia@
teiath.gr 

ομαδοποιημένα σε εννέα συστάδες 
όπως: Δημόσια Διοίκηση, Γεωχωρικά/
Γεωσκόπηση και Περιβάλλον, Στατιστικά 
Στοιχεία, Μεταφορές Οικονομία/
Επιχειρήσεις,Εργασία, Εκλογές, Υγεία, 
Τεχνολογία. και καλύπτουν τις πολιτικές, 
οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές 
διαστάσεις της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΤΕΙ Αθήνας πρωτοστατώντας 
στην υλοποίηση της εθνικής αυτής 
στρατηγικής  επίσημα εντάχθηκε  στο 
Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του 
Δημοσίου στην URL: http://www.data.
gov.gr/organization?sort=&q=&page=3 
εδραιώνοντας δυναμικά την 
εξωστρέφεια και την κοινωνική του 
λογοδοσία. Έτσι, ενδυναμώνεται η 
‘ορατότητά’ και το ακαδημαϊκό μας 
στίγμα τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές πεδίο δράσης. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν ‘βλέπουμε/παρατηρούμε’ ως απλοί 
θεατές γύρω μας αλλά μας ‘βλέπουν’ 
οι άλλοι φορείς  ως πρωταγωνιστές στα 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα.  

http://www.teiath.gr/articles.php?id=63077&lang=el&rid=cat&omid=27
http://www.teiath.gr/articles.php?id=63077&lang=el&rid=cat&omid=27
http://www.teiath.gr/articles.php?id=63077&lang=el&rid=cat&omid=27
http://gpsmet.tg.teiath.gr/gpsmet/
http://gpsmet.tg.teiath.gr/gpsmet/
http://www.data.gov.gr/organization?sort=&q=&page=3
http://www.data.gov.gr/organization?sort=&q=&page=3
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2013-
2017

Απολογισμός Διοίκησης 
του ΤΕΙ Αθήνας 2013-2017

21
/6/2017

Την Τετάρτη 21/06/2017 και ώρα 12:00μμ 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Απολογισμού 

της Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας 2013-2017 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.
Στην παρουσίαση μίλησαν ο Καθηγητής Μιχάλης 
Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, ο Καθηγητής 
Παναγιώτης Καλδής, Αναπληρωτής Προέδρου,  
η Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη, 
Αναπληρώτρια Προέδρου και ο Καθηγητής Περικλής 
Λύτρας, Αναπληρωτής Προέδρου. 

Ο “Απολογισμός Διοίκησης του 
ΤΕΙ Αθήνας 2013-2017” υπάρχει 
αναρτημένος στην διεύθυνση: 
http://www.teiath.gr/articles.
php?id=65894&lang=el

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65894&lang=el
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65894&lang=el
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Με πολύ μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 

24 και την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 
η «Εκπαιδευτική Έκθεση Spoudase 
2017», η 1η έκθεση για προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ελλάδα, στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων. 
Το ΤΕΙ Αθήνας με τα πολυπληθή 
και αξιόλογα Προπτυχιακά και 
Μεταπτυχιακά του Προγράμματα 

Το ΤΕΙ Αθήνας 
στην “Έκθεση Spoudase 2017”

προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολύ 
μεγάλου αριθμού επισκεπτών και 
έκανε αισθητή την παρουσία του 
στον ακαδημαϊκό χώρο της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.
Στα δύο ιδιαίτερα καλαίσθητα 
περίπτερα του το ΤΕΙ Αθήνας είχε την 
ευκαιρία πέραν της υποδοχής πολλών 
επισκεπτών, να δεχθεί δηλώσεις και 
να προβεί σε κληρώσεις υποτρόφων 
για πολλές από τις ένδεκα συνολικά 

24-25
/6/2017

υποτροφίες στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα των πέντε σχολών του.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. 
Μπρατάκος τίμησε με την παρουσία του 
την έκθεση, συνομίλησε με αρκετούς 
από τους παρευρισκόμενους και από 
τη δική του θέση τόνισε τα οφέλη και 
την αξία των σπουδών στο ΤΕΙ Αθήνας, 
σε μια χρονική περίοδο που επίκειται 
η μετατροπή του σε «Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής».

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65918&lang=el

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65918&lang=el
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Στις 12 Μαΐου 2017, το ΤΕΙ Αθήνας επισκέφθηκε  
αντιπροσωπεία 28 καθηγητών δεκατεσσάρων 

(14) Πανεπιστημίων από το Πεκίνο, μέλη της «Beijing 
Municipal Education Commission» .

 Συνάντησαν τον πρόεδρο του ιδρύματος, κ. Μιχάλη 
Μπρατάκο και τους Αναπληρωτές Προέδρου, κ.κ. 
Παναγιώτη Καλδή, Περικλή Λύτρα, Αικατερίνη 
Λυκερίδου και τον κ. Αριστείδη Κοντογεώργη, 
Ιδρυματικό Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών 
Ανταλλαγών και Συνεργασίας με Πανεπιστήμια της 
Κίνας, ξεναγήθηκαν στους χώρους, ενημερώθηκαν 
για τις σχολές και τα τμήματα κι ενδιαφέρθηκαν για 
μελλοντικές συνεργασίες και ανταλλαγές φοιτητών.

Επιπλέον, υπεγράφησαν και δύο Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας αφ΄ ενός μεν μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και 
του Beijing Film Academy, αφ΄ ετέρου δε με το Beijing 
University of Science and Technology, από τον Πρόεδρο 
του ΤΕΙ, κ. Μιχάλη Μπρατάκο και τους κ.κ. Zhang Jian, 

Επίσκεψη 14 Πανεπιστημίων 
από το Πεκίνο

12
/5/2017

Αντιπρόεδρο του Beijing Film Academy και Zhao Liying, 
Διευθυντή του Διεθνούς Φοιτητικού Κέντρου του 
University of Science and Technology Beijing.

Ακόμη, στις 16 Μαΐου 2017, παρευρέθηκε στο ΤΕΙ 
Αθήνας ο Wade Liu, Head of High-Τech Industry 
Department (Investment Promotion Division 1) 
και Διεθνών Συνεργασιών της πόλης Shenzhen της 
επαρχίας Futian. Στη συνάντηση που έγινε στο 
ΤΕΙ Αθήνας, παραβρέθηκαν οι κ.κ.Lan Xiao Cheng, 
Executive Chairman of European Tourism Union of The 
Greek –China Peaceful Unification Promotion Council 
President, Ζηλάκος Βαγγέλης, Γενικός Γραμματέας/ 
Ταμείας της Ελληνο-Κινεζικής Ένωσης Οικονομικής, 
Εμπορικής και Πολιτιστικής Επικοινωνίας, Zhang 
Li, Deputy Director of Membership Department of 
Shenzhen International Investment & Promotion 
Association, Σταυρούλιας Αλέξιος, Διευθύνων 
Σύμβουλος Φοροτεχνικού - Λογιστικoύ Γραφείου 
Marketing Επιχειρήσεων ASD (Account Financial 
Advisor), Αρετάκης Βύρων, Λογιστής - Σύμβουλος ASD, 
Στέλιος Μάντζαρης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων 
Λήμνου  και συζητήθηκαν δυνατότητες μελλοντικών 
κοινών συμφωνιών.

Η αντιπροσωπεία των 28 καθηγητών αποτελείτο από 
τους:
Zhang Jian M / Beijing Film Academy Vice President, 
Li Jinxia /  Beijing Municipal Education Commission 
Deputy Director of Finance Office, Yang Baoqi / Beijing 
Municipal Fiνance Bureau Director of Education Affairs 
Office, Zhao Lei / Beijing International Education 
Exchange Center Deputy Chief of Exchange Division,  
Zheng Jinghui / Beijing International Education 
Exchange Center Program Manager of Office, Deng 
Yicong / China University of Political Science and 
Law Officer of Center for International Promotion of 
Chinese Language, Duan Yanling / China University 
of Political Science and Law Director of International 
Students Office, Zhao Liying / University of Science 

and Technology Beijing Director of International 
Student Center, Guo Kailin / University of Science and 
Technology Beijing Officer of International Student 
Center, Zhou Xin / Beijing Language and Culture 
University Director of Admission Office for International 
Students, International Department, Shang Shuming 
/ Beijing Language and Culture University Officer 
of Admission Office for International Students, 
International Department, Peng Jun / Communication 
University of China Deputy Director of School of 
International Education, Jin Haina / Communication 
University of China Associate Professor of School of 
Foreign Languages, Zhao Dong / Beijing Institute of 
Fashion Technology Deputy Dean of Graduate School, 
Li Ting / Beijing Institute of Fashion Technology Section 
Chief of Office of Enrollment and Career Planning, 
Division of Enrollment, Liu Junchang / Beijing Forestry 
University Director of International Relations Office, 
Diao Yarong / Beijing Forestry University Section Chief 
of International student Office, Zuo Yan / Beijing Film 
Academy Officer of Foreign Affairs Office, Huang Xiang 
/ Beijing Wangjing Experiment School Vice-Principal, 
Hu Yanjiang / Daxing District People’s Government of 
Beijing Municipality Director of Education Supervision 
Office, Lu Qianying / Beijing Fengtai Vocational High 
School Director of Liasion Department, Li Kai / Beijing 
Fengtai Vocational High School leader of the teaching 
and research team, Liasion Department, Fu Jing / 
Beijing NO.18 High School Director of International 
Department, Yu Wanyong / Beijing Daxing District 
Fifth School President, Liu Lijuan / Pinggu Branch of 
The High School Affiliated to Beijing Normal University 
Deputy Principal, Li Dong / Beijing Shunyi No.1 High 
School Headmaster, Wang Changcun M / Beijing Shunyi 
NO.9 High School Principal, Li Wenping / Tsinghua 
International Section of Tsinghua University High 
School.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65333&lang=el&rid=-
cat&omid=29

Σημαντικές Μελλοντικές Συνεργασίες μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και Πανεπιστημίων της Κίνας

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65333&lang=el&rid=cat&omid=29
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65333&lang=el&rid=cat&omid=29
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Συνάντηση του Προέδρου 
της Ένωσης Κεντρώων Β.Λεβέντη 
με αντιπροσωπεία του ΤΕΙ Αθήνας

Με πρωτοβουλία του Προέδρου  
Βασίλη Λεβέντη - στο πλαίσιο 

των δράσεων της Ένωσης Κεντρώων 
για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη  
Βουλή των Ελλήνων με αντιπροσωπεία 
του ΤΕΙ Αθήνας, που εκπροσωπήθηκε 
από τον Αναπληρωτή Προέδρου 
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τον 
Αν. Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση, την  
Ντορίνα Βαρβιτσιώτη Οικονομολόγο 
και Υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής 
ευθύνης και Έρρικα Σημαδοπούλου 
συνεργάτιδα Προέδρου Βασίλη Λεβέντη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
παρουσιάσθηκε εκ μέρους του ΤΕΙ 
Αθήνας η εξέλιξη της διαδικασίας για 
τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, που θα προέλθει 
από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας 
και του ΤΕΙ Πειραιά, και αναδείχθηκε 
η ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού 
ρόλου του νέου Πανεπιστημίου, 
που θα αποτελέσει το δεύτερο 
μεγαλύτερο ίδρυμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Παράλληλα, 
συζητήθηκαν τα πορίσματα πρόσφατων 
ερευνητικών πρωτοβουλιών του ΤΕΙ 
Αθήνας σε κρίσιμους τομείς δημόσιων 

πολιτικών, όπως η κοινωνική ένταξη, η 
προστασία των αστέγων, η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και η κοινωνική 
καινοτομία.

Ο Πρόεδρος   Βασίλης Λεβέντης 
χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου 
Πανεπιστημίου,  τόνισε τη σκοπιμότητα 
εθνικής συναίνεσης και διακομματικής 
υποστήριξης του, με στόχο να 
αποτελέσει καλή πρακτική για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση του ρόλου 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, και 
ανέδειξε τα πλεονεκτήματα άμεσης 
νομοθετικής του κατοχύρωσης, ώστε να 
προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019. Επισήμανε, μάλιστα την 
ανάγκη προώθησης εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δράσεων του νέου 
ιδρύματος σε πεδία αυξημένου 
ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης, όπως η κοινωνική 
προστασία, η κοινωνική στέγαση και 
η κοινωνική εργασία, που μπορούν να 
εξυπηρετηθούν μέσω της δημιουργίας 
αυτοτελών Τμημάτων με σχετικά 
γνωστικά αντικείμενα.

Θα ακολουθήσουν συναντήσεις 

http://www.teiath.gr/articles.
php?id=66545&lang=el

του κ.Βασίλη Λεβέντη, Προέδρου 
της Ένωσης Κεντρώων για το ίδιο 
θέμα με τον Πρύτανη του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο 
Δημόπουλο και με τον Πρύτανη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
Ιωάννη Γκόλια, Καθηγητή Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών.    

Ζητήσαμε από τον Καθηγητή Παναγιώτη 
Καλδή, Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ 
Αθήνας, να μας μεταφέρει το τι ακριβώς 
συζητήθηκε σχετικά με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής. Ο ίδιος μας είπε τα 
ακόλουθα:

«Καταρχήν, πρέπει να αναφέρω ότι ο 
κ. Λεβέντης είναι φίλος του ΤΕΙ Αθήνας 
και εξαιρετικά αγαπητός στους φοιτητές 
του.

Μάλιστα, είναι συχνές οι συναντήσεις 
του με τους φοιτητές του Ιδρύματος, 
όπου πίνοντας καφέ, συζητά μαζί τους 
και μοιράζεται τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς για τις σπουδές τους 
αλλά και για ευρύτερα θέματα. Επίσης, 
μεταφέρει προσωπικές εμπειρίες του 
από τις σπουδές του ως Πολιτικού 
Μηχανικού στο  Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, τις μεταπτυχιακές του 

σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας, 
τη δράση του στον αντιδικτατορικό 
αγώνα, αλλά και τις επαγγελματικές και 
πολιτικές εμπειρίες του.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Κεντρώων έχει χαιρετίσει την ίδρυσή 
του ως διάδοχο σχήμα του ΤΕΙ Αθήνας 
και του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και θεωρεί ότι 
είναι προσπάθεια εθνικού χαρακτήρα με 
ξεχωριστή χρησιμότητα για την κοινωνία 
και την οικονομία, που ξεπερνά τα 
τοπικά όρια.

Ακόμη, διαπιστώνει ότι, από την έναρξη 
του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-18, 
επίκειται προβληματική Διοίκηση στο 
ΤΕΙ Αθήνας, τουλάχιστον επί οκτάμηνο 
και ιδιαίτερα ανησυχεί για αυτή την 
εξέλιξη, που θεωρεί ότι δεν είναι 
αντάξια για το κύρος του Ιδρύματος, το 
προσωπικό και τους φοιτητές του και τις 
προοπτικές του.

Αυτό οφείλεται στη λήξη της θητείας 
του νυν Προέδρου του κ. Μπρατάκου 
την 31 Αυγούστου 2017, λόγω 
συνταξιοδότησής του, στη διαδοχή επί 
τρίμηνο, ήτοι μέχρι τέλος Νοεμβρίου 
2017, από τον αρχαιότερο καθηγητή 
προκειμένου να διενεργήσει εκλογές για 

νέο Πρόεδρο, όπου θα αναλάβει από 1 
Δεκεμβρίου 2017 και ότι στη συνέχεια, 
γύρω στο Μάρτιο 2018, αναμένεται να 
καταργηθεί αυτός λόγω εγκαθίδρυσης 
Διοικούσας Επιτροπής από το Υπουργείο 
Παιδείας του νέου Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.  

Για τα παραπάνω και θεωρώντας 
ότι υπάρχει εθνική συναίνεση για το 
νέο Πανεπιστήμιο και έχοντας σκοπό 
να αποφευχθούν επαπειλούμενες 
δυσλειτουργίες,  δήλωσε ότι, 
θα αναλάβει άμεση νομοθετική 
πρωτοβουλία και σύνταξη διάταξης 
νόμου, σε συνεννόηση με τον Υπουργό 
Παιδείας και τα λοιπά κόμματα για την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με Διοικούσα Επιτροπή από 
την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού 
έτους 2017-18, δίνοντας παράλληλα τις 
σχετικές εξουσιοδοτήσεις οργάνωσης 
και λειτουργίας στον Υπουργό Παιδείας.

Η εν λόγω διαδικασία θα γίνει εκτός του 
νομοσχεδίου με τίτλο: «Οργάνωση και 
λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες 
διατάξεις» που θα εισαχθεί στην 
Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων 
προς συζήτηση την 31η Ιουλίου».

http://www.teiath.gr/articles.php?id=66545&lang=el
http://www.teiath.gr/articles.php?id=66545&lang=el
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Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας  (ΤΕΙ 
Αθήνας) συμμετείχε  στην πρώτη  συνάντηση 

εργασίας με αντικείμενο την  προώθηση  μίας  
Ευρωπαϊκής  Πλατφόρμας για  την  ανάπτυξη  της  
Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας μέσω  ενός  ειδικού  
εργαλείου αξιολόγησης και μάθησης (online  tool  
for  social  enterprise  development).  H σχετική  
συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  την  περίοδο  13 - 14  
Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία  του  
Οργανισμού  Οικονομικής Συνεργασίας και  Ανάπτυξης 
(Centre for Entrepreneurship, SMEs, Local Development 
and Tourism) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(DG Employment, Social Affairs and Inclusion), 
περιλαμβάνοντας  την ανάλυση των βασικών 
αξόνων της Πλατφόρμας  και  των  προϋποθέσεων 
αποτελεσματικής εφαρμογής της.

Η δημιουργία της Πλατφόρμας επιδιώκει να 
ενισχύσει τις εθνικές, περιφερειακές και  τοπικές 
πολιτικές υποστήριξης του τομέα της  Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας μέσω  της  χρήσης  εργαλείων  
που  θα  εξασφαλίσουν  την  αντικειμενική  
ενημέρωση,  την  προώθηση της καινοτομίας και την 
δυναμική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής  
και  παρακολούθησης  σχετικών  παρεμβάσεων. 
Περιλαμβάνει,  μάλιστα,  ένα  ολοκληρωμένο  μοντέλο  
εσωτερικής  αξιολόγησης   των   πρωτοβουλιών  
ενδυνάμωσης του τομέα   της  Κοινωνικής  

Συμμετοχή του ΤΕΙ Αθήνας 
στην προώθηση της Πλατφόρμας 
του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ανάπτυξη της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

13-14
/6/2017

Επιχειρηματικότητας, που  θα  επιτρέπει  στους  
χρήστες  να  αναδείξουν  κενά  ή  στρεβλώσεις και 
να επισημάνουν πεδία βελτίωσης του αντ ίστοιχου 
οικοσυστήματος  σύμφωνα  με  τρεις  κύριους  
άξονες  αναφοράς  (ευαισθητοποίηση και ρύθμιση 
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, δημιουργία 
ευκαιριών και παροχή υποστηρικτικών  εργαλείων για 
την άσκηση  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας). 

Το ΤΕΙ Αθήνας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση 
από  τον  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση, ο 
οποίος παρουσίασε τις θέσεις του Ιδρύματος επί 
της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας, χαιρετίζοντας την  
πρωτοβουλία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
μηχανισμού εκούσιας αξιολόγησης των εθνικών 
συστημάτων  κοινωνικής επιχειρηματικότητας  μέσω 
αντικειμενικών  κριτηρίων  και  δεικτών. Επισήμανε, 
εκτός των άλλων,  ότι το ΤΕΙ Αθήνας έχει αναπτύξει 
από τις αρχές της  δεκαετίας του 2010 τη  διδασκαλία 
σε προπτυχιακό  (Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) 
και μεταπτυχιακό επίπεδο (Τμήμα Κοινωνικής  
Εργασίας) των τομέων  της κοινωνικής οικονομίας 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ έχει 
ιδρύσει και λειτουργεί  το  Ερευνητικό  Εργαστήριο 
Κοινωνικής  Καινοτομίας (Τομέας Διοίκησης  Μονάδων  
Υγείας  και  Πρόνοιας  του  Τμήματος  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων),  που  προωθεί την διεπιστημονική 

έρευνα στο σύνθετο πεδίο της Κοινωνικής 
Καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της 
Ψυχικής   Υγείας, της   Κοινωνικής Ασφάλισης,  της  
Κοινωνικής Πρόνοιας  και Φροντίδας,  της Κοινωνικής 
Ένταξης  και  της  Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας. 
Παράλληλα,  ανέλαβε για την  περίοδο 2014 - 2015 
ως εταίρος  Κοινοπραξίας την υλοποίηση της Πράξης 
“Δημιουργία  και  λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού 
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 
και   ευρύτερα   των  πρωτοβουλιών της Κοινωνικής 
Οικονομίας”, που χρηματοδοτήθηκε  από εθνικούς και  
κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013 του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης.  

Κατά  τη  διάρκεια της συζήτησης  ο  Αν.  Καθηγητής  
Γ.  Αμίτσης  επικεντρώθηκε  στα  πλεονεκτήματα  
διάχυσης  της  Ευρωπαϊκής  Πλατφόρμας 
στους  σχεδιαστές  πολιτικών  σε  εθνικό,  
περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο,  ιδίως  στις  
χώρες  εκείνες  που,  όπως  η  Ελλάδα, δεν έχουν 
αναπτύξει ακόμα ένα ολοκληρωμένο θεσμικό, 
επιχειρησιακό και χρηματοδοτικό  μοντέλο  για  την  
προώθηση  του  οικοσυστήματος  της  Κοινωνικής  
Επιχειρηματικότητας.

Από δεξιά: Risto Raivio , DG Employment ,  
European Commission , 

Γαβριήλ Αμίτσης , ΤΕΙ  Αθήνας,  Antonella 
Noya , OECD LEED Programme ,  Stellina 

Galitopoulou ,  OECD LEED Programme και 
άλλα στελέχη του  OECD

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65
885&lang=el&rid=cat&omid=29

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65885&lang=el&rid=cat&omid=29
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65885&lang=el&rid=cat&omid=29
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O Γιάννης Ρέτσος εισηγητής στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον 

Τουρισμό» στο ΤΕΙ Αθήνας

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η διάλεξη που 
παρέθεσε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στις 

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας,  ο Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,  Α΄ 
Αντιπρόεδρος και υποψήφιος για την Προεδρία  
του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος, σε φοιτητές του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΄΄Καινοτομία 
και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό΄΄ που 
πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από 
το ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Εκ μέρους του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας  τον 
υποδέχθηκαν οι Αναπληρωτές Προέδρου Καθηγητές 
κ.κ. Παναγιώτης Καλδής και Περικλής Λύτρας 
ταυτόχρονα, και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος, ενώ επίσης παρευρέθηκαν ο 
καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. 
Πάρις Τσάρτας και ο Διευθυντής της Κατεύθυνσης 
Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας,  καθηγητής κ. Δημήτριος Λαλούμης.

Διάλεξη του Πρόεδρου 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων στο ΤΕΙ

27
/4/2017

Ο κ.  Γ. Ρέτσος ήταν προσκεκλημένος στο πλαίσιο του 
μαθήματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Ξενοδοχείων και 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» από τον ακαδημαϊκό 
υπεύθυνο του μαθήματος, διδάσκοντα και Πρόεδρο 
του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Δρ. Κων/
νο Μαρινάκο.

Κατά την διάρκεια της πολύ ενδιαφέρουσας εισήγησής 
του  ο κ. Ρέτσος αναφέρθηκε εκτενώς στις σύγχρονες 
μεθόδους Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ξενοδοχείων, 
μεταφέροντας με βάση την  ειδική του  γνώση και 
την πολυετή επιχειρηματική του δράση, από τη 
θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και βασικού 
μετόχου της εταιρίας «ElectraHotels&Resorts», ποιες  
δυνατότητες έχουν σήμερα οι τουριστικές επιχειρήσεις 
να αναπτυχθούν δυναμικά μέσα σε ένα κλίμα   
διεθνοποιημένης και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 
και ποιες μεθόδους ενδείκνυται να ακολουθήσουν 
για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα στην 
αγορά.

Ιδιαίτερα ενθουσιώδες ήταν το κλίμα και από πλευράς 
συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι 
έδραξαν την ευκαιρία και απεύθυναν ενδιαφέροντα 
ερωτήματα στο εισηγητή,αναφορικά με το αντικείμενο 
της διάλεξης και τον τρόπο με τον οποίο, μέσω 

του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού και της 
μεγέθυνσης των τουριστικών επιχειρήσεων, θα 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
διατήρηση και εξέλιξη του υπάρχοντος ανθρωπίνου 
δυναμικού αλλά και την  απορρόφηση νέων στελεχών 
στην τουριστική αγορά κατάλληλα καταρτισμένων. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ κ. Λύτρας και όλο το  
εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό που 
παρέστη εξέφρασαν τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
τους και την ευαρέσκειά  τους στον κ. Ρέτσο για 
την ένθερμη συμμετοχή του και την συμβολή του 
στην σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται 
από το Ίδρυμα και ιδιαιτέρως από την Κατεύθυνση 
της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας για την  ανάπτυξη μιας 
σταθερής αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και της Τουριστικής Αγοράς.

Τόσο το ΤΕΙ Αθήνας όσο και ο Τουριστικός Οργανισμός 
Πελοποννήσου έδωσαν αναμνηστικά δώρα στον κ. Γ. 
Ρέτσο.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=64007&lang=el&
rid=cat&omid=29

http://www.teiath.gr/articles.php?id=64007&lang=el&rid=cat&omid=29
http://www.teiath.gr/articles.php?id=64007&lang=el&rid=cat&omid=29
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Βράβευση της Διοίκησης 
του ΤΕΙ Αθήνας για τη συμβολή 
της στην επιτυχία του 2ου Φεστιβάλ 
Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας 

Το 2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της 
Πρέβεζας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 

23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2017 με πολυάριθμη 
και σημαντική συμμετοχή εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας, 
βράβευσε τον Πρόεδρο του ιδρύματος, καθηγητή 
Μιχάλη Μπρατάκο, καθώς και τους Αναπληρωτές 
Προέδρου, καθηγητές Παναγιώτη Καλδή και Περικλή 
Λύτρα, για τη συμβολή τους στην επιτυχία του.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=66455&lang=el&
rid=cat&omid=29

Συνέντευξη του κ. Π. Καλδή στην “STAR Web TV” 
εκπομπή του φοιτητικού περιοδικού Chill Out

Ο Αναπληρωτής Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Π. 
Καλδής, ήταν καλεσμένος στην “STAR Web TV” 
εκπομπή του φοιτητικού περιοδικού Chill Out.

Συνέντευξη του κ. Π. Καλδή 
στην “STAR Web TV” εκπομπή 
του περιοδικού Chill Out

Δείτε εδώ την ομιλία του κ. Π. Καλδή στην “STAR Web TV” 
εκπομπή  του φοιτητικού περιοδικού Chill Out

http://www.teiath.gr/articles.php?id=66455&lang=el&rid=cat&omid=29
http://www.teiath.gr/articles.php?id=66455&lang=el&rid=cat&omid=29
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Παρουσίαση του βιβλίου 
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολές Ελλήνων 
Επιστημόνων»

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.30 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης του 

συλλογικού τόμου Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, 
Συμβολές Ελλήνων Επιστη μόνων (επιμέλεια Πάρις 
Τσάρτας - Περικλής Λύτρας) στον Φιλολογικό Σύλλογο 
«Παρνασσός» (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8).

Την εκδήλωση οργάνωσαν οι Εκδόσεις Παπαζήση και 
το βιβλίο παρουσίασαν οι:

Ιωάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ
Ευριδίκη Κουρνέτα, Γενική Γραμματέας Υπουργείου 
Τουρισμού
Εμμανουήλ Κόνσολας, Βουλευτής Δωδεκανήσου, 
Τομεάρχης Τουρισμού της ΝΔ
Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Αιγαίου
Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Περικλής Λύτρας, Καθηγητής Τουρισμού, 
Αναπληρωτής Πρύτανης ΤΕΙ Αθήνας

Εκδόσεις Παπαζήση 
Νικηταρά 2, 10678 Αθήνα, 
τηλ. 210 3838020, fax 210 3809150
www.papazissi.gr, e-mail: papazisi@otenet.gr

Παρουσίαση Ποιητικής Συλλογής

Το Σάββατο 6 Μαϊου 2017 
πραγαμτοποιήθηκε η παρουσίαση 

της ποιητικής συλλογής “Σκιές, Άβυσσος 
και Φως” της Ιωάννας Γιαρένη στο 
Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.

Για το βιβλίο μίλησαν οι κκ. 
Φώτης Καγκελάρης, Διδάκτωρ 
Ψυχοπαθολογίας - Συγγραφέας και 
Γεώργιος Καφετζηδάκης, Φιλόλογος.
Ο ηθοποιός Παναγιώτης Σπηλιόπουλος 
απήγγειλε αποσπάσματα ενώ την 
συζήτηση συντόνισε ο συγγραφέας 
Ευγένιος Γιαρένης.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά ο 
Γιάννης Γιάλπας (φωνή) και η Ιωάννα 
Γιαρένη (πιάνο).

Η Ιωάννα Γιαρένη γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & 
Πολιτικών Επιστημών. Εργάζεται στο ΤΕΙ 
Αθήνας ως Προϊσταμένη του Τμήματος 
Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.
Έχει συγγράψει τρία βιβλία 
νομικού περιεχομένου και πλήθος 
επιστημονικών άρθρων που έχουν 
δημοσιευθεί σε ελληνικά νομικά 
περιοδικά. Έχει εκδόσει τις ποιητικές 
συλλογές «Τ’ αλφαβητάρια των 
στοχασμών» και «Σκιές, άβυσσος και 
φως».

10
/10/2017
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/5/2017
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Την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στις 20.00 προβλήθηκε το 
ντοκιμαντέρ «The Venice Syndrome» (82’, Γερμανία 2012) 

του Andreas Pichler στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-135) στον Κεραμεικό στην Αθήνα.

Η ταινία «The Venice Syndrome» κοιτάει με χιούμορ και 
διεισδυτικότητα πίσω από τα πακέτα των tour operators και τα 
κρουαζιερόπλοια, στο παρασκήνιο της βαριάς βιομηχανίας της 
Βενετίας, τα κέρδη και τις παράπλευρες απώλειες της τουριστικής 
ανάπτυξης της ιστορικής πόλης.
Το παράδειγμα της Βενετίας: Βουλιάζοντας από την ανάπτυξη στην 
πιο τουριστική πόλη του κόσμου. Το παρασκήνιο της βιομηχανίας του 
τουρισμού και του Real Estate. 

Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με θέμα τον Τουρισμό στην 
Ελλάδα, λύσεις και προοπτικές όπου πραγματοποιήθηκε και ομιλία 
του Αν. Προέδρου, κ. Π. Λύτρα.

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα την ανάπτυξη του τουρισμού στην 
Ελλάδα, τις προοπτικές, τους κινδύνους και τις προκλήσεις.

Καλεσμένοι ήταν η δημοσιογράφος Ρούλα Κωνσταντοπούλου, 
ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), 
Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ και Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης 
Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού Γιώργος Βερνίκος και 
ο Καθηγητής Τουρισμού και αναπληρωτής πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας 
Περικλής Λύτρας.
   Τη συζήτηση συντόνισε η Δήμητρα Κουζή , Παραγωγή Kouzi 
Productions, διοργάνωση Ίδρυμα Friedrich Ebert  Stiftung

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65786&lang=el&rid=cat&omid=29

Ομιλία του Αν. Προέδρου, 
κ. Π. Λύτρα στην ταινιοθήκη 
της Ελλάδος
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Το εργαστήρι Αστικής Οικολογίας 
του Τμήματος Εσωτερικής 

Αρχιτεκτονικής του ΤΕΙ Αθήνας, με 
υπεύθυνη καθηγήτρια την Δρ Μάρω 
Σίνου δημιουργεί το πρώτο parklet της 
Αθήνας με τίτλο Re - Energy. Χάρη στη 
συνεργασία του με τον δήμο Αθηναίων, 
το PARKLET θα τοποθετηθεί στο 
Εμπορικό Τρίγωνο του Δήμου, στην οδό 
Πολυκλείτου.

Τι είναι το parklet “Re-Energy”
Το parklet είναι μια επέκταση του 
πεζοδρομίου, ένα μικρό παρκάκι - 
δημόσιος χώρος, που μετατρέπει 
έναν χώρο στάθμευσης σε μικρό 
αστικό πάρκο. Εκτείνεται έξω από το 
πεζοδρόμιο αλλά στο ίδιο επίπεδο με 
αυτό και μπορεί να σχεδιαστεί είτε ως 
μόνιμη είτε ως εφήμερη κατασκευή. Η 
πλατφόρμα ενός parklet, προστατεύεται 
από την κυκλοφορία των οχημάτων 
και μπορεί να φιλοξενήσει πολλές 
λειτουργίες, όπως αρχιτεκτονική 
τοπίου, καθίσματα, τραπέζια και χώρο 
στάθμευσης ποδηλάτων.
 
Κεντρική Ιδέα Σχεδιασμού
Η κεντρική ιδέα προέκυψε από 
το αστικό ανάγλυφο της Αθήνας/ 
υψομετρικές καμπύλες και την πράσινη 
στρατηγική του έργου ως προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σκοπός
Σκοπός του Re-Energy είναι πρώτον 
η δημιουργία νέου δημόσιου χώρου 
με μια ανάσα πρασίνου, δεύτερον η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 
τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές 
ενέργειες καθώς και την ανακύκλωση 

“Re - Energy” 
The First Parklet in Athens

Η αρχιτέκτων Δρ. Μάρω Σίνου, 
υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αστικής 

Οικολογίας στο Τμήμα Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής του ΤΕΙ Αθήνας

6
/7/2017

http://www.teiath.gr/articles.php?id=66173&lang=el&
rid=cat&omid=29

και τρίτον η ενδυνάμωση της κοινότητας 
/ γειτονιάς & των διαπροσωπικών 
σχέσεων των μελών της.

Λειτουργίες
Το Re-Energy περιλαμβάνει χώρο 
καθίσματος, ένα τοίχο ανακύκλωσης, 
δηλαδή μια εγκατάσταση από 
ανακυκλώσιμα υλικά, που στόχο έχει την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των περιοίκων. Επιπρόσθετα, θα 
συμπεριλαμβάνεται ένα στατικό 
ποδήλατο, το οποίο θα παράγει 
ενέργεια με μηχανική κίνηση, όπως 
και ένα φωτοβολταικό πάνελ. Τα δύο 
παραπάνω θα τροφοδοτούν το φωτισμό 
του parklet. Τέλος, θα υπάρχει και 
χώρος πρασίνου.

Το Re - Energy τοποθετήθηκε στην οδό 
Πολυκλείτου, στο κέντρο της Αθήνας και 
τα εγκαίνιά του έγίναν στις 6/7/17, και 
ώρα 12:30 μ.μ.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65786&lang=el&rid=cat&omid=29
http://www.teiath.gr/articles.php?id=66173&lang=el&rid=cat&omid=29
http://www.teiath.gr/articles.php?id=66173&lang=el&rid=cat&omid=29


5554 02. Νέα του ΤΕΙ

Από 12 έως 20 Μαΐου 2017 
διήρκησε η εικαστική έκθεση 

της Ελένης Πολυχρονάτου με τίτλο 
«ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ» στο Συνεδριακό 
Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (αίθουσα 
υποδοχής - φουαγιέ). Τα Εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12 
Μαΐου 2017 και ώρα 8:00 μμ.

Η «ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ» πραγματοποιήθηκε 
με την αρωγή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Το κοινό μπορούσε να επισκεπτεί την 
έκθεση καθημερινά ώρες 9:00-14:00 και 
17:00-21:00.

Εικαστική 
Έκθεση 
«ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ» 

«…Να ζούμε με γνώμονα το παρόν αλλά 
και το μέλλον. Να μην εξαντλούμε τη 
φαντασία μας στην καθημερινότητα, 
αλλά να κοιτάμε μέσα μας, τους 
άλλους, το διάστημα. Μόνο αυτό θα 
μας εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής, 
αλλιώς οι Υπάρξεις μας θα γίνουν τόποι 
μαρτυρίου όπου κανείς δεν θα μπορεί 
να κατοικήσει…»
Η Εκθεση περιλάμβανε Έργα 
Ζωγραφικής που δημιουργήθηκαν το 
2015, 2016 και 2017 (υλικά: ακρυλικά, 
ακουαρέλες, μελάνια και εκτυπώσεις). 
Στα έργα, ο εικαστικός λόγος της 
δημιουργού συμπλέει με τη στοχαστική 
αποφθεγματικότητα των ρήσεων και 
προσκαλούν τον θεατή να περιηγηθεί 

τόσο στα εσώτερα σύμπαντα όσο και 
στο «εμείς» που διαπνέει και το σύνολο 
του έργου.

Ο Γιάννης Κολοκοτρώνης, 
Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΠΘ, σχολιάζει το έργο της Ελένης 
Πολυχρονάτου:
«Πολύμορφο και πολύτροπο 
το εικαστικό έργο της Ελένης 
Πολυχρονάτου, ξεκινά από την πορεία 
της γραμμής στη ζωγραφική επιφάνεια 
για να επεκταθεί στο χώρο με τη μορφή 
κατασκευών και εγκαταστάσεων. 
Δημόσιος - ιδιωτικός χώρος, 
ανακυκλώσιμες ύλες και αισθητική 
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παιδεία ορίζουν τρία βασικά πεδία 
έρευνας πάνω στα οποία αναπτύσσεται 
η εννοιολογία των έργων της αλλά και η 
κοινωνική της δράση.
«Ζωγραφίζοντας τις λέξεις», «Διπλή 
Γραφή», «Τοπία Σκέψης», «Οι λέξεις 
που κινούνται», «Έρευνα Πεδίου», 
είναι ενδεικτικοί τίτλοι ενοτήτων έργων 
μιας σημειολογικής προσέγγισης του 
κόσμου των μαζικών επικοινωνιών που 
σφίζει από ασύμφωνες, ευμετάβλητες 
και περιστασιακές ερμηνείες. Η 
εικαστικός, ξεκινώντας από τη 
ψυχολογική εκδοχή των συμβόλων, 
διερευνά την ισόρροπη σχέση ανάμεσα 
στο τυχαίο του αυτοσχεδιασμού αλά 
Μιρό και τη μεθοδευμένη ποιητική 

ερμηνεία του κόσμου μας αλά Πάουλ 
Κλέε, υποδεικνύοντάς μας πώς να 
διακρίνουμε το σημείο από το σύμβολο 
μετατρέποντας η ίδια, σύμβολα του 
πολιτισμού μας (π.χ. κρεμάστρες, 
κορμούς δέντρων) σε ποιητικά σημεία. 
Με έργα και δράσεις κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης, μας δείχνει μια 
σύγχρονη μεταμοντέρνα εκδοχή για 
την αρχή, το τέλος ή τη διαφύλαξη της 
ατομικότητας σ’ έναν κόσμο εικονικής 
πραγματικότητας».
«Τα έργα της Ελένης Πολυχρονάτου, 
συνδυάζοντας λόγο και εικόνα, 
αποτελούν πολυεπίπεδες δημιουργίες 
που ενεργοποιούν τη συνδυαστική 
σκέψη. Η σχέση εικόνας και λόγου, 

όπως υποστηρίζει ο Ρολάντ Μπάρτ, 
μπορεί να είναι είτε σχέση ισοδύναμης 
επεξεργασίας, όπου και τα δύο μέσα 
αφηγούνται την ίδια ιστορία, είτε 
συμπληρωματικότητας - διαδοχικότητας, 
όπου το ένα μέσο προεκτείνει και 
εμπλουτίζει τις πληροφορίες του άλλου. 
Τη ρευστότητα και την πολυσημία 
της εικονικής αφήγησης έρχεται 
ο λόγος και την αγκυρώνει στον 
ερμηνευτικό δίαυλο που διανοίγει. 
Έτσι και στα έργα της Πολυχρονάτου 
τα δύο μέσα συνδυάζονται αρμονικά 
και αναπτύσσουν σχέση οργανικής 
συμπληρωματικότητας, παραχωρώντας 
στον θεατή μια πυξίδα για να πλοηγηθεί 
στη θάλασσα των μηνυμάτων που 

Δημόσιος - ιδιωτικός χώρος, 
ανακυκλώσιμες ύλες και αισθητική παιδεία

Χρόνος, αγάπη, φύση, άνθρωπος, 
όλα ενοικούν στη σκέψη μας
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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σημείωμα

Η δρ. Ελένη Πολυχρονάτου έλαβε πτυχίο 
Ζωγραφικής το 1983 και Γλυπτικής το 1993 
από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Αρίστευσε και βραβεύτηκε από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών.
Ως καλλιτέχνιδα έχει παρουσιάσει το έργο 
της σε διεθνείς εκθέσεις, σε 10 ατομικές και 
πάνω από 100 ομαδικές με κύριο θέμα τη 
διερεύνηση της σχέσης λόγου και εικόνας. 
http://www.eleni-polichronatou.com.gr

Είναι η πρώτη διδάκτορας (2007) του 
Τμήματος Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ με θέμα 
«Έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας στον αστικό 
και φυσικό χώρο: από τη δεκαετία του ’60 
έως τον 21ο αιώνα». (http://hdl.handle.
net/10442/hedi/15338)
Έχει μετάσχει σε Επιστημονικά Συνέδρια με 
εισηγήσεις για τη δημόσια και οικολογική 
τέχνη και έχει δημοσιεύσει σε καλλιτεχνικά 
και εκπαιδευτικά έντυπα άρθρα.  Έχει 
διδάξει και στις τρεις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης.

Εμπνεύστρια και υπεύθυνη υλοποίησης του 
πρότζεκτ: «Το Σύμβολο της Αμοιβαιότητας η 
Κρεμάστρες του Δημόσιου Χώρου»

εκπέμπουν.
Η μελωδική σύμπτυξη των γεωμετρικών 
σχημάτων, γωνίες και καμπύλες, 
η χρωματική καθαρότητα, τα 
επανερχόμενα μοτίβα και σύμβολα, οι 
συμβολικές παραπομπές στα στοιχεία 
της φύσης, η ανθρώπινη φιγούρα, τα 
σχηματοποιημένα αστέρια, ψάρια 
και πουλιά διασκορπίζονται στο χώρο 
σκιαγραφώντας ένα ψυχικό τοπίο που 
προσκαλεί και προκαλεί για εξερεύνηση. 
Χρόνος, αγάπη, φύση, άνθρωπος, όλα 
ενοικούν στη σκέψη μας με ένα γόνιμο 
ερωτηματικό αμφισβήτησης. Εκεί 
συναντιούνται όλα, εκεί αναμετριούνται 
με το είναι μας, εκεί συναγωνίζονται 
για ένα μερίδιο από την προσοχή 
μας, εκεί αποτιμάται η αξία τους. Η 
γραφή και η εικόνα συνθέτουν ένα 
σημαίνον που μεταφράζεται στη 
σκέψη του θεατή σε μια νοερή – 
πνευματική εικόνα, το σημαινόμενό 
του. Η ελευθερία στην πρόσληψη και 

την ερμηνεία συνιστά και το δώρο της 
τέχνης της Πολυχρονάτου στο θεατή. 
Αυτό που προσλαμβάνει κανείς στη 
στοχαστική θέαση των εκθεμάτων 
είναι η προσωπική του διαδρομή προς 
τα ένδον και αντανακλά τη δική του 
πορεία προς την αυτογνωσία», γράφει η 
Μαρία Καμπουροπούλου – Σαββαίδου, 
Εικαστικός, τ. διευθύντρια Πινακοθήκης 
Ρόδου, τ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

Η Εκθεση ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 
Συμποσίου που διοργάνωσε η Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών για την Επιστήμη και 
την Τέχνη (12 και 13 Μαΐου) με τίτλο 
«Βήματα του νου - Ατενίζοντας την 
αρμονία του σύμπαντος», στο οποίο 
η Ελένη Πολυχρονάτου συμμετείχε με 
Εισήγηση που έχει θέμα «Φύση και 
Tέχνη: Συμβίωση εν Αρμονία».

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
το Eθνικό Συμπόσιο ECHOPΟLIS 2017 με θέμα 

«Επιπτώσεις του θορύβου στα παιδιά και τους 
εφήβους και το κοινωνικό κόστος τους» με την 
συμβολή των Σχολών “Καλλιτεχνικών Σπουδών” και 
“Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας” του ΤΕΙ Αθήνας 
και πολλών άλλων φορέων και επιστημόνων.
Πρόκειται για μία καινοτομική δραστηριότητα, η οποία 
έλαβε χώρα στο Συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας στο 
Αιγάλεω.
Η δράση αυτή διοργανώθηκε από τον Οργανισμό 
SDMed Observation Planning and Eco-innovation  
(www.sd-med.org), και συντονίστηκε από τον 
Eυρωπαικό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 
Αμφικτυονία στο πλαίσιο του προγράμματος LADDER 
της ALDA (European Association for Local Democracy). 
Χορηγός επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ Α΄ Πρόγραμμα.
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65915&lang=el&
rid=cat&omid=19880

Eθνικό Συμπόσιο ECHOPΟLIS 2017

6ο Διεθνές Συνέδριο 
για τη Διοίκηση Τουρισμού 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Το “Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών” του ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε., 
σε συνεργασία με το “Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας” 

και τον “Τομέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας”, 
διοργάνωσε το “6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διοίκηση 
Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”, που 
διεξήχθη στο Συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 1-3 
Ιουνίου 2017.
Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη των 
Πανεπιστημίων “Western Washington University, USA” 
και “IMI University Centre, Lucerne, Switzerland” και 
του Ερευνητικού εργαστηρίου «Σχεδιασμού (design) 
και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων» του ΤΕΙ 
Αθήνας. Το συνέδριο είχει Ακαδημαϊκό χαρακτήρα και 
επίσημη γλώσσα ήταν η Αγγλική. Ο σκοπός αυτού του 
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διεθνούς συνεδρίου, ήταν να παρέχει ένα σημείο 
συνάντησης κορυφαίων προσωπικοτήτων από 
τον ακαδημαϊκό, επιχειρησιακό και κυβερνητικό 
χώρο για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, 
την εξέταση καινοτομικών προτάσεων και την 
ενδυνάμωση του πνεύματος συνεργασίας, με στόχο 
τη βέλτιστη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και 
την περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση των 
επιχειρήσεων φιλοξενίας.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=65318&lang=e
l&rid=cat&omid=19880

22
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http://www.teiath.gr/articles.php?id=65915&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65915&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65318&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65318&lang=el&rid=cat&omid=19880
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Ο Κοσμήτωρ της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθηγητής Ιωάννης 

Τσάκνης πραγματοποίησε Ημερίδα, με θέμα:
«Επαγγέλματα Τεχνολόγου Τροφίμων και Οινολόγου: 
Προτάσεις Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,
την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

http://www.teiath.gr/articles.php?id=63986&lang=
el&rid=cat&omid=19880

«Επαγγέλματα Τεχνολόγου 
Τροφίμων και Οινολόγου: Προτάσεις 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

http://www.teiath.gr/articles.php?id=63
560&lang=el&rid=cat&omid=19880

Διημερίδα Πνευμονική 
Αποκατάσταση από το Νοσοκομείο 
στο Σπίτι

Στις 6 και 7 Μαίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
διημερίδα με τίτλο “Πνευμονική Αποκατάσταση 

από το Νοσοκομείο στο Σπίτι”

Το  Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής  &  
Αναπνευστικής  Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης 
(Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.)  του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) συνδιοργάνωσε το 
7ο Σεμινάριο (Διημερίδα) με τίτλο «Πνευμονική 
Αποκατάσταση από το Νοσοκομείο στο Σπίτι» με 
το Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας και το 
Περιφερικό Τμήμα Αττικής του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) στις 6 & 7 Μαΐου 2017 
στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθηνών (6 Μαΐου) και 
στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αθήνας (7 Μαΐου).

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε πολύ ενδιαφέρουσες 
κεντρικές ομιλίες, ενώ τη δεύτερη μέρα διεξήχθησαν 
συνολικά 4 πρακτικά κλινικά φροντιστήρια (workshops) 
χωρίς επιπλέον κόστος. Στα κλινικά φροντιστήρια 
μπορούσαν να  συμμετέχουν μόνο πτυχιούχοι 
φυσικοθεραπευτές και στις προεγγραφές αυτών 
τηρήθηκε αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

4
/5/2017

31
/3/2017
6-7

/5/2017

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα ανά 
κλινικό φροντιστήριο.
Πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο και τα κλινικά 
φροντιστήρια: 210 8213905 (Π.Σ.Φ.), 
6977370284 (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.),
Website: www.tkafa.gr
Ε-mail: info@tkafa.gr

http://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2887

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ 
του ΤΕΙ Αθήνας διοργάνωσε το διεθνές συνέδριο με 

τίτλο “Conference on Bio-Medical Instrumentation and 
related Engineering and Physical Sciences, BIOMEP 
2017” το οποίο διεξήχθη στις 12-13 Οκτωβρίου 2017 
στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.

http://biomep.teiath.gr/2017

http://www.teiath.gr/articles.php?id=62984&lang=el&
rid=cat&omid=19880

Συνέδριο BIOMEP 2017

12-13
/10/2017

http://www.teiath.gr/articles.php?id=63986&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=63986&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=63560&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=63560&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2887
http://biomep.teiath.gr/2017
http://www.teiath.gr/articles.php?id=62984&lang=el&rid=cat&omid=19880
http://www.teiath.gr/articles.php?id=62984&lang=el&rid=cat&omid=19880
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Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σοφοί. 
Ήξεραν πού έπρεπε να...

χτίσουν τα ιερά τους. Αυτά τα μέρη 
συμβολίζουν κάτι πολύ πιο σπουδαίο».

Τα λόγια αυτά έλεγε στη Stav 
Dimitropoulos ο παππούς της, όπως 
διηγείται η ίδια. Σε άρθρο της στο BBC, 
η δημοσιογράφος καταπιάνεται με τη 
θεωρία ότι η χωροθεσία των ιερών 
μνημείων των αρχαίων Ελλήνων δεν 
είναι τυχαία αλλά σχηματίζει νοητούς 
γεωμετρικούς σχηματισμούς.

Το μυστήριο γύρω 
από τις τοποθεσίες 
των ιερών μνημείων της Ελλάδας

http://www.teiath.gr/aristeia/articles.php?id=66314

Ο λάτρης της αστρονομίας, Φερνάντεζ, 
της μετέφερε επίσης ότι «τα τρίγωνα 
στο χάρτη της Αθήνας αντιπροσωπεύουν 
τις κινήσεις διαφόρων ουράνιων 
σωμάτων, όπως ο Ήλιος και η Σελήνη, 
πάνω στην επιφάνεια της Γης.

Ο Γιώργος Πανταζής και η Ευαγγελία 
Λάμπρου, καθηγητές στο ΤΕΙ Αθηνών 
χρησιμοποίησαν εξαιρετικά ενδελεχείς 
γεωδαιτικές μεθόδους για να 
αποδείξουν πως υπάρχει μία εξαιρετικά 
συμμετρική χωροθεσία μεταξύ του 
Παρθενώνα και του ναού του Ηφαίστου. 

Νόμιζε ότι απλά ήταν λόγια χωρίς καμία 
βαρύτητα μέχρι που η ίδια γνώρισε 
στην Αθήνα έναν δάσκαλο Ισπανικών 
και ερασιτέχνη αστρονόμο, τον Μανόλο 
Φερνάντεζ. Ο Φερνάντεζ της τόνισε 
ότι οι τοποθεσίες των αρχαίων ναών 
σχηματίζουν ισόπλευρα και ισοσκελή 
τρίγωνα στο χάρτη – χαρακτηριστικό 
παράδειγμα οι ναοί του Ποσειδώνα 
στο Σούνιο, της Αφαίας Αθηνάς στην 
Αίγινα και του Ηφαίστου στο Θησείο. 
Μία μεγαλύτερη ανάλυση περί της 
θεωρίας των ιερών τριγώνων μπορείτε 
να διαβάσετε εδώ.

«Η αστρονομική χωροθεσία των ναών 
έχει να κάνει με την ανατολή του ηλίου 
τη μέρα που γιορτάζει ο θεός για τον 
οποίο χτίστηκε ο ναός», σχολίασε ο 
Πανταζής.

Ωστόσο, πολλοί συμφωνούν ότι η 
συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο 
θέμα σε μέσα όπως το BBC ίσως είναι 
η αφορμή για να ξεκινήσει ένας κύκλος 
συζητήσεων μεταξύ αρχαιολόγων και 
αστρονόμων, και γιατί όχι να συσταθεί 
ένας νέος επιστημονικός κλάδος.

http://www.teiath.gr/aristeia/articles.php?id=66314
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Ελληνικό ένθετο 
σε κινέζικη εφημερίδα

Ένθετο γραμμένο στα ελληνικά στην εφημερίδα «CHINA GREECE TIMES», 10/4/2017

Κινέζικη εφημερίδα «CHINA 
GREECE TIMES», 10/4/2017

ΗΕφημερίδα της Κίνας με τίτλο 
«CHINA GREECE TIMES» στις 

10/4/2017 περιείχε ένα ένθετο 
γραμμένο στα ελληνικά, το οποίο 
φιλοξενούσε αφιέρωμα στον Πρόεδρο 
του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μιχαήλ Μπρατάκο 
στον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, 
κ. Περικλή Λύτρα και στον Καθηγητή 
του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών, κ. Αριστείδη 
Κοντογιώργη.

Αιφνίδια απώλεια του Πέτρου 
Καρακίτσου 

Με λύπη ενημερωθήκαμε για την αιφνίδια 
απώλεια του Πέτρου Καρακίτσου, Καθηγητή 

Κυτταρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή Εργαστηρίου 
Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Π.Γ.Ν. “Αττικόν”.

Ο Καθηγητής συνεργάστηκε επί σειρά ετών με το 
τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και υποστήριξε το 
κοινωνικό έργο του Τμήματος, να εξετάζει δωρεάν το 
Τμήμα του όλα τα δείγματα για τεστ Pap και για τον 
ιό HPV από την φοιτητική κοινότητα του ΤΕΙ Αθήνας . 
Επί πλέον ήταν θερμός υποστηρικτής του έργου των 
Μαιών/των το οποίο και προσπάθησε με κάθε τρόπο 
να αναδείξει. Η απουσία του θα αποτελέσει σημαντική 
απώλεια στον επιστημονικό χώρο που κατείχε και στη 
συνέχιση του τόσο σημαντικού έργου του.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Τμήμα Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας

Κοινωνική 
Συμβουλευτική 
Υπηρεσία 

Συλλυπητήρια

H Κοινωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία του ΤΕΙ 
Αθήνας, σε συνεργασία με τον Τομέα Πρόληψης 

του ΚΕΘΕΑ, διοργάνωσε 6 ωρα βιωματικά́ σεμινάρια 
σπουδαστών για την κατανόηση του φαινομένου 
της τοξικοεξάρτησης και την πρόληψή του, τα οποία 
διεξήχθησαν την Πέμπτη 1/6/2017 στον χώρο της 
Κοινωνικής - Συμβουλευτικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ-Α.

Κοινωνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 - 13:00,
τηλ.: 210-5385129, e mail στο koinyp@teiath.gr
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Με τον «Οδηγό για πρωτοετείς φοιτητές» το 
ΤΕΙ Αθήνας καλωσορίζει τους νεοεισχθέντες 

φοιτητές και απαντά στα πρώτα και επείγοντα 
ερωτήματά τους.
Ο οδηγός περιέχει τις παρακάτω χρήσιμες 
πληροφορίες, σχετικά με το Ίδρυμα:
1. Προσέλευση στο ΤΕΙ
2. Κάτοψη του ΤΕΙ
3. Σπουδές στο ΤΕΙ
4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
5. Διαμονή - Διατροφή          
6. Υγειονομικές Υπηρεσίες                      
7. Υπηρεσίες «στήριξης»
8. Βιβλιοθήκη 
9. Παράλληλες δραστηριότητες
10. Τμήματα του ΤΕΙ.

Είναι αναρτημένος στην διεύθυνση: 
http://www.teiath.gr/articles.php?id=67142&lang=el

Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές 
2017

Ο Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης συστήθηκε 
πρόσφατα με απόφαση του Αναπληρωτή 

Προέδρου, κ. Π. Καλδή.

Η συνοπτική, αλλά περιεκτική αυτή έκδοση, έχει 
ως σκοπό να απαντήσει σε συχνές ερωτήσεις, που 
διατυπώνονται κυρίως από φοιτητές του Ιδρύματος, 
αλλά και λοιπούς ενδιαφερόμενους, για το θεσμό και 
το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης.

Για τη Διοίκηση του Ιδρύματος, η πρακτική άσκηση, 
εκτός από υποχρεωτικά θεσμοθετημένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα στα προγράμματα σπουδών, 
αποτελεί κορυφαίας σημασίας και χρησιμότητας 
ψυχοπαιδαγωγική διαδικασία.

Η ορθή εφαρμογή της επιφέρει μοναδικά και σύνθετα 
μαθησιακά αποτελέσματα, παραγωγικό τρόπο σκέψης 
και λήψης αποφάσεων, αλλά και αξίες ζωής. Τέλος, 
εξοικειώνει τους φοιτητές με την αγορά εργασίας, τις 
πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες και προάγει την 
απασχολησιμότητα.

Διαβάστε εδώ τον Οδικό Χάρτη:
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65837&lang=el

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης

http://www.teiath.gr/articles.php?id=67142&lang=el
http://www.teiath.gr/articles.php?id=65837&lang=el 
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Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 η θεατρική ομάδα 
του Ιδρύματος πήρε μέρος στο Φεστιβάλ του 

Πολιτιστικού Πάρκου στο Κατάκολο της Ηλείας με τον 
“Πλούτο” του Αριστοφάνη, στον προαύλιο χώρο του 
Ξενοδοχείου “Οδυσσέας Epihotel”. 
Με το ίδιο έργο, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 
πήρε μέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου 
Ν.Ιωνίας, στην πλατεία Παλαιολόγου, στις 21.00. 
Και στις δύο παραστάσεις η είσοδος του κοινού ήταν 
ελεύθερη.

Ακόμα, την Πέμπτη 18 Μαίου στις 21.15, με 
μεγάλη επιτυχία δώθηκε στο κατάμεστο θέατρο 
“Αστέρια” του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, παράσταση της 
ίδιας κωμωδίας, από την θεατρική ομάδα του ΤΕΙ 
Αθήνας “το τρίτο κουδούνι”, στο παλίσιο της 13ης 
Διεθνούς Πανεπιστημιάδας Φοιτητικού θεάτρου 
που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών κάθε χρόνο 
τα τελευταία 13 χρόνια. Η Θεατρική ομάδα του 
Ιδρύματός μας, ήταν μεταξύ των επτά Ελληνικών 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην 
Πανεπιστημιάδα.

Την επιτυχημένη πορεία της σε Δήμους και Ιδρύματα 
της Αττικής, συνέχισε η θεατρική ομάδα του ΤΕΙ 
Αθήνας, με την κωμωδία “Πλούτος” του Αριστοφάνη:
- στο θεατράκι Γρηγορούσας, στο Χαϊδάρι, στα πλαίσια 
Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Την Κυριακή 24 Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του 
“Πολιτιστικού Σεπτέμβρη” του Δήμου Αιγάλεω 
παίχτηκε στο θέατρο «Αλέξης Μινωτής» στις 21.00, 
στο πάρκο Μπαρουτάδικο.
- Την Δευτέρα 25-9-17, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Χαϊδαρίου, για το Κέντρο 18 Άνω.
- Την Κυριακή 1 Οκτώβρη στις 20.30 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο  Θρακομακεδόνων.
- Το Σάββατο 7 Οκτώβρη στις 12.00, στις Γυναικείες 
Φυλακές Κορυδαλλού και την ίδια μέρα στις 20.00 στο 
Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.

Παραστάσεις της Θεατρικής ομάδας 
του ΤΕΙ Αθήνας “το τρίτο κουδούνι”

Εθελοντική αιμοδοσία 
στο ΤΕΙ Αθήνας

Μες τα πέρατα του κόσμου, 
ψάχνω για τον θησαυρό,

όπου κι αν είναι κρυμμένος, 
πιστεψέ με θα τον βρω.

Όμως δεν θα είναι χρυσάφι, 
πέτρες και ασημικά

αλλά μια αιμοδοσία 
γεμάτη ζωή και προσφορά.

Βίρα τις άγκυρες!!! 
Σαλπάρουμε για αιμοδοσία. 

Στις 10 & 16 Μαΐου 2017 επιβιβαστήκαμε όλοι στο 
πειραΤΕΙκό καράβι του ΤΕΙ Αθήνας για να ξεκινήσει 

ένα ταξίδι στις θάλασσες της προσφοράς. Στα ανοιχτά 
πελάγη ανταμώσαμε το Ίδρυμα Χάρισε Ζωή όπου 
ενημερωθήκαμε για το μυελό των οστών και το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ για ανανέωση της κάρτας 
εθελοντή αιμοδότη.

http://bloodsharing.org/

http://bloodsharing.org/
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Dear Katerina, 

First of all thank you so much, for your help, your 
cooperation and your always paying attention to me. 
I have studied at TEI for an academic year, and I can say 
that I have seen how your university works and how 
professionally you work. 
My grade for  TEI of Athens is definitely 10!!
I return to my country believing that I have learnt a lot 
in so many different fields. 
I have experienced a different culture, although both 
our countries are Mediterranean, we are different and 
I am very happy that the collaboration with my Greek 
classmates has been so successful. 
I admit that in the beginning it was not easy for me to 
have so many classes every day. In Spain we only have 3 
hours for each subject every day, and we only have two 
subjects per day and  both teachers and students finish 
early. In the beginning  I didn´t understand why the 
people here, including the students and the teachers 
spent much more time than the ones that were on the 
timetable. Now I understand that both teachers and 
students in this university are really motivated and that 
they don´t want to leave until they finish what they are 
doing. 
I have learnt to think, maybe it sounds silly but the 
way I was taught in Spain, was to apply the principles 
directly because the teacher said so. Here I have 
learned to think why do I apply this, and why not that. 
I also realized the importance and functionality of the 
subjects I was taught.
I have learnt to cooperate and collaborate with other 
students and teachers. Here I could discuss with 
teachers and ask them all the questions I had without 
any  fear. Our discussion were true and sincere. They 
always shared their opinion and and this was very 
important for me, I wasn´t a number for them, they 

Ευχαριστήρια επιστολή 
φοιτήτριας Erasmus+ 
προς την κα Α. Μαλέα, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 
Erasmus+ του Τμήματος ΣΑΕΤ, ΣΚΣ
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knew my name, and they address to me with. 
You were always ready to listen to  everything I told you 
with respect. 
I have learnt to be professional and to think and work 
as a real Conservator. 
Thank you so much. 

I have had class with Maria Chatzidakis, Andrea 
Sampatakos, Stravroula Rapti, Amalia Sratou, Vassiliki 
Kokla, Koutoris, Alexis Stefanis, G. Panagiaris, Stefania 
Chlouveraki, P. Theoulakis, K. Choulis, V. Lampropulos, 
and with you, and I can only say that all of you are 
great teachers. It is not easy to explain everything I feel 
through words.You have treated me as part of your 
team. I will always be thankful for this. 

You have transmitted me the spirit of loving what I 
do! This is one of the most important things for me. 
In Spain many years ago students studied what their 
parents wanted and they were not asked. This is what 
happened to my father and he has always hated his 
profession. When it was my turn to decide what I was 
going to study my father told me, study only what you 
really like because it’s going to be what you will be 
doing for  your whole life and this  has to make you 
happy. I am extremely happy to have met you 

I am very very glad I have chosen your university for 
my erasmus studies. Please let me know if you  need 
anything. 
I will never forget your labs and you as a person. Thank 
you so much. I hope we can cooperate very soon! 
Again thank you so much for giving me the best 
education possible! 

I hope to see you soon. 
I wish you the best! 

Η  Σύγκλητος του ΤΕΙ Αθήνας, στην υπ’ αρ. 02/13-09-2017 συνεδρίασή της ομόφωνα αποφάσισε 
τα εξής:

Τροποποιεί τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων καθώς και των εξεταστικών 
περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, τις οποίες είχε αρχικά αποφασίσει στην υπ’ αριθ. 
01/23-08-2017 συνεδρίασή της και σας κοινοποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 7359/05-09-2017 σχετική 
εγκύκλιο, ως ακολούθως:
Έναρξη - Λήξη μαθημάτων και Εξεταστικών Περιόδων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Έναρξη Λήξη
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 09-10-2017 26-01-2018
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 29-01-2018 16-02-2018
Ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων 
εαρινού εξαμήνου

19-02-2018 24-02-2018

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 26-02-2018 15-06-2018
Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου 18-06-2018 06-07-2018
Εξετάσεις Περιόδου Σεπτεμβρίου 03-09-2018 21-09-2018
Ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων 
χειμερινού εξαμήνου

24-09-2018 29-09-2018

Από 6 έως 20/6/2017 
πραγματοποιήθηκαν από το 

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
οι ορκωμοσίες των αποφοίτων 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών όλων των Τμημάτων των 
Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας. 

Έναρξη-Λήξη μαθημάτων και 
Εξεταστικών Περιόδων 
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ορκομωσίες αποφοίτων

������� ��������� ��� ������  http://www.teiath.gr/aristeia/articles.php?mid=13991&lang=el
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Η ενασχόληση με τον αθλητισμό έχει γίνει τρόπος 
ζωής για μεγάλο αριθμό φοιτητών / τριων 

του ΤΕΙ Αθήνας. Από την έναρξη των αθλητικών 
δραστηριοτήτων τον Νοέμβριο του 2016 η 
προσέλευση και το ενδιαφέρον υπήρξε αξιοσημείωτο. 

Στο χώρο του γυμναστηρίου πραγματοποιήθηκαν πλη-
θώρα προγραμμάτων άσκησης και αθλητικών δραστη-
ριοτήτων. Λειτούργησαν καθημερινά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ όπου υπήρξε συμβουλευ-
τική και σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το προφίλ του κάθε ασκούμενου καθώς 
και τακτική μηνιαία ΑΤΟΜΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ στην 
πρόοδο του. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ όπως: Pilates, Aerobic, circuit train-
ing, cross fit, body balance, Stretching. 

Τα προγράμματα αυτά καθώς και την γενική λειτουρ-
γία του γυμναστηρίου την έχουν αναλάβει οι Καθηγή-
τριες Φυσικής Αγωγής
- Σφύρη Ελένη, Εργαστηριακή Συνεργάτης, Msc, υπεύ-

θυνη του γυμναστηρίου
- Δρ. Mάστορα Ιωάννα, Επιστημονική συνεργάτης
- Τερτίπη Νίκη, Εργαστηριακή συνεργάτης, Μsc.
-  και ο Καθηγητής Φ.Α. Νικολαϊδης Παντελής, Επιστη-

μονικός συνεργάτης

Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκαν προπονήσεις Tae 
Kwon Do από τον προπονητή πολεμικών τεχνών κ. 
Τσιτσίρη Γεώργιο.  Τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, 
λειτούργησε Τμήμα ΤΑΙ ΤΣΙ με δάσκαλο τον Επίκουρο 
Καθηγητή κ. Γκλώτσο Δημήτριο του Τμήματος Βιοϊατρι-
κής Τεχνολογίας. 

Ο χώρος του γυμναστηρίου διατίθετο για την διδα-
σκαλία του μαθήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ι – 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - του Τμήματος Αισθητικής 
και Κοσμητολογίας της ΣΕΥΠ.
Την φετινή χρονιά λειτούργησε πρόγραμμα προπο-
νήσεων ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αιγάλεω.
Επίσης, παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αιγάλεω το 
Κλειστό Γυμναστήριο «Σ. Βενέτης» όπου πραγματο-
ποιούνταν ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ και 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ για τους φοιτητές. Στον ίδιο χώρο 
διεξήχθησαν και τα Εσωτερικά Πρωταθλήματα  Καλα-
θοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Το πρόγραμμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών πραγ-
ματοποιήθηκε με ελεύθερη προσέλευση, με παλαιά 
και νέα μέλη. Τη φετινή χρονιά δόθηκε μεγαλύτερη 
έμφαση στον κινητικό έλεγχο και την κινητική επιδεξι-
οτεχνία. Έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος και δημιουρ-
γήθηκε υποδομή  για ομάδα επίδειξης που θα πλαισι-
ώνει συναφείς εκδηλώσεις  

Επιπλέον, παραδόθηκαν μαθήματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ όπου οι συμμετέχοντες πειραματίστηκαν με 
την κίνηση του σώματος τους, εξερεύνησαν διαφορε-
τικές κατευθύνσεις και επίπεδα, ρυθμούς και τρόπους 
κίνησης, καθώς και τις κινήσεις διαφορετικών μελών 
του σώματος τους ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές 
τους ). Δεν επιδιώχτηκε μόνο η Γυμναστική κίνηση 
(βήματα - κινητικά σχήματα) αλλά κυρίως η έκφραση.  
Υπεύθυνη Καθηγήτρια Δρ. Ιωάννα Μάστορα, Μέλος 
Διεθνούς Συμβουλίου Χορού UNESCO. 

Αθλητικές Δραστηριότητες 
Τ.Ε.Ι. Αθηνας 2017
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2016-17

Και την φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκε, κατά τη δι-
άρκεια του εαρινού εξαμήνου το Δ΄ Πρωτάθλημα Κα-
λαθοσφαίρισης μεταξύ Τμημάτων και Σχολών του ΤΕΙ 
Αθήνας. Για την διεξαγωγή των αγώνων χρησιμοποιή-
θηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω «Σ. Βενέτης». 
Πολύτιμη ήταν η παρουσία των κ. Ξενάριου Βασίλειου, 
προπονητή Καλαθοσφαίρισης και διαιτητή και  της  
φοιτήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής Κουτσοχειρά-
κη Άννας στη θέση της γραμματείας αγώνων. Υπεύθυ-
νη του πρωταθλήματος ήταν η Καθηγήτρια Φ.Α. κα. 
Σφύρη Ελένη. 
 Στην διοργάνωση συμμετείχαν 15 ομάδες οι οποίες 
ήταν : 

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Οινολογίας Ι
Τμήμα Νοσηλευτικής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ι
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΙΙ
Τμ. Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι
Τμ. Φυσικοθεραπείας
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Τμήμα Ραδιολογίας / Ακτινολογίας
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ
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 δύο φάσεις, η 
ημιτελική φάση και ο  μεγάλος τελικός. Στην Α΄ φάση 
πραγματοποιήθηκαν 15 αγώνες, στην Β΄ φάση 3 αγώ-
νες και ακολούθησαν η ημιτελική φάση και ο μεγάλος 
τελικός. 
Στα ημιτελικά, προκρίθηκαν οι ομάδες : 
Τ. Φυσικοθεραπείας, 
Τ. Ραδιολογίας, 
Τ. Πληροφορικής και 
Τ. Οινολογίας Ι.
Οι αναμετρήσεις και τα σκορ ήταν τα εξής : 
Τμ. Ραδιολογίας -  Τμ. Οινολογίας                                            
37  -  32
Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής – Τμ . Φυσικοθεραπεί-
ας  57  -  61

Στον Μεγάλο Τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 25 
Μαϊου 2017 ήρθαν αντιμέτωπα τα Τμήματα της Ραδι-
ολογίας και της Φυσικοθεραπείας σε ένα εκπληκτικό 
παιχνίδι το οποίο έφτασε στις τρεις παρατάσεις. 
Η κανονική αναμέτρηση τελείωσε 50-50, 1η παράταση 
64-64, 2η παράταση 70-70 και η 3η καθόρησε τον νικη-
τή υπέρ του Τμ. Ραδιολογίας με σκορ  80-76.  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤΜ. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΤΜ . ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ          80  
-  76

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2016-17

Πραγματοποιήθηκε και την ακαδημαϊκή χρονιά 
2016-17 Τουρνουά Πετοσφαίρισης με την συμμετοχή 
φοιτητών / τριων και καθηγητών του ΤΕΙ Αθήνας. οι 
συμμετέχοντες ήταν οι :
Σ. Τ.Ε.Φ.:
Τζαβέλλας Παναγιώτης, Μέτου Χρύσα, Κεσίδης 
Τάσος(καθηγητής), Κεχαγιάς Κων/νος, Γεωργούλιας 
Επαμεινώντας, Σιαμάς Χρήστος, Μπούρσκα Μαρία.

Σ.Κ.Σ.
Καρανάσιος Αθανάσιος, Κεχαγιά Δήμητρα, Μαράκη 
Κέλυ, Τσικνή Αντωνέλλα, Καλοδήμος Κων/νος, Πετκάβ 
Πετάρ, Ψευτογιάννη Ραφαέλλα.
Σ.Ε.Υ.Π.
Μιχαηλίδης Κων/νος, (καθηγητής), Μίχας Δημήτριος, 
Αλεξάκης Γεώργιος, Καρακώστα Κων/να, 
Οι προπονήσεις καθώς και το τουρνουά γινόντουσαν 
κάθε Πέμπτη με προπονήτρια την Καθηγήτρια Φ.Α. 
Τερτίπη Νίκη
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ    
2016-17

Για αυτή την Ακαδημαϊκή Χρονιά η συμμετοχή στο Γ΄ 
Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ήταν πολύ 
μεγάλη. Δήλωσαν συμμετοχή 60 φοιτητές/τριες και 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην Β΄ φάση προκρίθηκαν 
22 παίκτες και στην Γ΄ φάση οι εξής 10 παίκτες : 
Μουχθής Γεώργιος, Βλασσάς Βασίλειος, Μπογιατζής 
Σπυρίδων, Βάσιλας Βασίλειος, Ανδρικόπουλος Ανδρέ-
ας, Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος, Βλασσάς Γρηγό-
ριος,  Καραβασίλης Ορέστης, Τριπαλιτάκης Φώτιος και 
Μπαρμπαρούσης Ευάγγελος. 

Στα ημιτελικά προκρίθηκαν οι Μουχθής Γ., Βλασσάς Β., 
Βλασσάς Γ. και Κωνσταντινόπουλος Κ. 
Στον τελικό ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
25 Μαϊου αναμετρήθηκαν οι Κωνσταντινόπουλος 
Κωνσταντίνος και Μουχθής Γεώργιος όπου ο πρώτος 
επικράτησε με σκορ 3 – 0.
Τελική κατάταξη επιτραπέζιας αντισφαίρισης
 1η θέση  Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος
 2η θέση Μουχθής Γεώργιος
 3η  θέση Βλασσάς Γρηγόριος και Βλασσάς Βασίλειος 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ KATATOPIA 
FESTIVAL IX BEACH VOLLEY

Το ΤΕΙ Αθήνας συμμετείχε στο Katatopia Festival IX που 
διοργανώνει κάθε χρόνο το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
στους αγώνες Beach Volley με 4 ομάδες και 12 φοιτη-
τές / τριες και καθηγητές. Οι αγώνες πραγματοποιήθη-
καν στις 9 – 10 Μαϊου 2017 στα γήπεδα beach volley 
του Δημοτικού Κέντρου Παπάγου. H συμμετοχή ήταν 
αξιόλογη και μια ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι τα 
ημιτελικά. 

Οι συμμετέχοντες ήταν οι : Κεσίδης Τάσος Καθηγητής 
ΣΤΕΦ, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής ΣΕΥΠ, 
Τζαβέλλας Παναγιώτης, Καρανάσιος Αθανάσιος, 
Κεχαγιά Δήμητρα, Μαράκη Κέλλυ, Τσικνή Αντωνέλλα, 
Καλοδήμος Κων/νος, Πετκάβ Πετάρ, Μίχας Δημήτριος, 
Ψευτογιάννη Ραφαέλλα και Καρακώστα Κωνσταντί-
να. Συνοδός και προπονήτρια η Καθηγήτρια Φ.Α. κα. 
Τερτίπη Νίκη. 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙ ΜΕ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ιδρύματος μας συμ-
μετείχαν, με την απόλυτη στήριξη της διοίκησης στα 
Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης, Στίβου και Σκάκι που πραγματοποι-
ήθηκε στις Σέρρες 31 Μαϊου έως 2 Ιουνίου 2017, με 
διοργανωτή το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ομάδες 
απαρτίζονταν από τους φοιτητές / τριες :

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Μουχθής Γεώργιος – Τ. Διοίκησης Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος – Τ. Φυσι-
κοθεραπείας, Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος – Τ. 
Φυσικοθεραπείας, Βλασσάς Βασίλειος – Τ. Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων ( Μεταπτυχιακό) 

ΣΤΙΒΟΣ
Ματζιάρ Ματέους – Τ. Ηλεκτρονικών Μηχ., Σέχου 
Μενσούρ – Τ. Πολιτικών Μηχ., Πρόφης Βασίλειος – Τ. 
Μηχανικών Ναυπηγικής, Κούρος Σωκράτης – Τ. Μηχ. 
Πληροφορικής, Μαζούρεκ Αλέξανδρος – Τ. Ιατρικών 
Εργαστηρίων, Χριστοδούλου Ελευθερία – Τ. Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων.
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ΣΚΑΚΙ
Τριαντάφυλλος Μιχαήλ – Τ. Διοίκ. Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας
Καραγεωργίου Ελευθέριος – Τ. Τεχνολογίας Γραφικών 
Τεχνών.

Η αποστολή επέστρεψε με μεγάλο αριθμό μεταλλίων 
και τις καλύτερες εντυπώσεις από την διοργάνωση. 

Συγκεκριμένα : 

Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
1η θέση  Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος, 
2η θέση  Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος και οι δύο 
τους μαζί με τους Μουχθή Γεώργιο και Βλάσσα Βασί-
λειο κατέλαβαν την 
1η θέση στο ομαδικό.

Στα αγωνίσματα του Στίβου 

1η θέση στα 1500μ. αντρών κατέλαβε ο Σέχου Μεν-
σούρ, 
1η θέση στα 5000μ. αντρών και 2η θέση στα 1500μ. 
αντρών ο Ματζιάρ Ματέους, 
2η θέση στο ύψος γυναικών η Χριστοδούλου Ελευθε-
ρία και 
4η θέση στα 100μ. ο Πρόφης Βασίλειος.

Στο Σκάκι και οι δύο φοιτητές του Ιδρύματος μας κέρδισαν τα 4 από 
τα 7 παιχνίδια.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
BEACH VOLLEY

Tην Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στις 12.30 μ.μ. ο Πρόεδρος 
του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μπρατάκος Μ. και ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρου κ. Καλδής Π. δέχτηκαν στο γραφείο του 
Προέδρου, τους φοιτητές/τριες που αποτελούσαν τις 

αντιπροσωπευτικές ομάδες της Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης, του Στίβου, του Σκάκι και του Beach Volley 
και εκπροσώπησαν το Ίδρυμα στα Πανελλήνια Πρω-
ταθλήματα. Παραδόθηκε στον Πρόεδρο το κύπελλο 
και το μετάλλιο της 1ης θέσης του ομαδικού στην 
Επιτραπέζια Αντισφαίριση και δόθηκαν συγχαρητήρια 
από την διοίκηση σε όλους τους συμμετέχοντες και τις 
Καθηγήτριες Φ.Α. για τις επιτυχίες τους και την άψογη 
εκπροσώπηση του Ιδρύματος.  
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Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ & η Ελληνική 
Φωτογραφική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) προκηρύσσουν 

Πανελλήνιο Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα: 
«Φωτογραφίζοντας την Ανεργία»

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του ζητή-
ματος της Ανεργίας και η απαίτηση για  άμεσα μέτρα 
αντιμετώπισής της.

Οι 50 πρώτες, στη σειρά κατάταξης της κριτικής 
επιτροπής, φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν στην έκ-
θεση που θα γίνει τον Δεκέμβριο στον εκθεσιακό χώρο 
της ΕΦΕ. Επίσης, θα εκδοθεί ψηφιακός και έντυπος 
κατάλογος.
Προθεσμία αποστολής διαγωνιζόμενων φωτογραφιών
12 Νοεμβρίου 2017

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΕΠΑΘΛΑ
– Για το βραβείο του πρώτου νικητή 700 ευρώ
– Για το βραβείο του δεύτερου νικητή 500  ευρώ
– Για το βραβείο του τρίτου νικητή 300 ευρώ
– Για το βραβείο του Α επαίνου 100 ευρώ
– Για το βραβείο του Β επαίνου 100 ευρώ
– Για το βραβείο του Γ επαίνου  100 ευρώ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Στον Διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε επαγ-

γελματίας ή ερασιτέχνης φωτογράφος.
• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι χωρίς καταβολή 

αντιτίμου.

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
με θέμα την ανεργία

• Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις 
συμμετοχές τους, μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής, 
αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

• Κάθε διαγωνιζόμενος/νη μπορεί να υποβάλει μέχρι 
τρία (3) έργα συνολικά ΕΓΧΡΩΜΑ ή ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ, 
για τα οποία θα έχει τα πλήρη δικαιώματα, συνο-
δευόμενα με δελτίο συμμετοχής, το οποίο μπορούν 
να «κατεβάσουν» από το site της ΕΦΕ (http://www.
efe.com.gr/diagon.htm).

• Διαστάσεις: η μεγάλη πλευρά στα 45 εκατ. στα 300 
ppi σε μορφή jpg (ρύθμιση ποιότητας μεσαία #10).

• Μορφή περιγραφής αρχείου(με λατινικούς χαρα-
κτήρες): επίθετο_01(αύξων αριθμός) (τίτλος έργου) 
π.χ.:papadopoulos_01_anergia, κλπ.

• Προσοχή:Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει 
οπωσδήποτε συγκεκριμένος τίτλος. Τίτλος σε φωτο-
γραφία του τύπου «άτιτλο» δεν γίνεται δεκτός.

• Οι νικητές του Διαγωνισμού υποχρεούνται να 
παρευρίσκονται στην τελετή απονομής των βραβεί-
ων και των επάθλων ή να αντιπροσωπεύονται από 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυ-
τόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους 
των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας 
προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς 
τους όρους του Διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, 
αναγραφή στοιχείων, υποβολή κ.λ.π.) αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού από την κρίση.

• Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες, που έχουν 
διακριθεί σε άλλο διαγωνισμό στην Ελλάδα .Σε περί-
πτωση που αυτό γίνει αντιληπτό ,θα ακυρώνεται η 
συμμετοχή του φωτογράφου στον διαγωνισμό.

• Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετέχουν τα 
μέλη της Κριτικής Επιτροπής καθώς και οι α βαθμού 
συγγενείς τους.

• Γίνονται δεκτές φωτογραφίες κάθε τεχνικής λήψης 
(αναλογική, ψηφιακή) αρκεί το αποτέλεσμα να είναι 
φωτογραφικό.

• Από τους διακριθέντες του Διαγωνισμού θα ζητηθεί 
να στείλουν τις φωτογραφίες τους σε πλήρη ανάλυ-
ση, για την έκθεση που θα ακολουθήσει, καθώς και 
μικρό βιογραφικό.

• Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν 
πρόσωπα εν αγνοία τους, ή χωρίς την έγκρισή τους, 
την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος, στον 
οποίο ανήκει το έργο και όχι οι διοργανωτές του 
Διαγωνισμού.

• Τα ονόματα των διαγωνιζομένων δεν θα είναι γνω-
στά στα μέλη της επιτροπής.

• Οι βραβευμένες φωτογραφίες θα προβληθούν στο 
διαδίκτυο, στους ιστοτόπους των διοργανωτών, 
αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

• Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίω-
μα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές 
για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών 
της, σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήπο-
τε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον 
(όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, για: εκθέσεις, 
προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, 
ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD κλπ), οι δε συμ-
μετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, 
αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το 
σχετικόδικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων 
τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο Συμμετοχής. 
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα 
του δημιουργού.

• Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινω-
θούν στις3 Δεκεμβρίου 2017 και η απονομή των 
βραβείων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της 
έκθεσης με τις 50 καλλίτερες φωτογραφίες του 
Διαγωνισμού (16 Δεκεμβρίου). Η ενημέρωση των 
συμμετασχόντων θα γίνεται από τις ανακοινώσεις 
του site της ΕΦΕ (http://www.efe.com.gr/), της επί-
σημης σελίδας της ΕΦΕ στο Facebook (https://www.
facebook.com/HellenicPhotographicSociety/) και των 
σελίδων της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του  ΟΑΕΔ:  

http://www.oyoaed.gr/  και https://www.facebook.
com/oyoaed/

Κατά τη διάρκεια της  έκθεσης φωτογραφίας θα 
πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις με θέμα 
την Ανεργία και θα εκτεθούν και  έργα υπαλλήλων του  
ΟΑΕΔ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Σπύρος Ιατρόπουλος,Πρόεδρος της Ελληνικής Φωτο-

γραφικής Εταιρείας
• Νικήτας Χιωτίνης, Καθηγητής, Κοσμήτωρ της Σχολής 

Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας.
• Στέλλα Κυβέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πα-

ντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την 
Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και ειδικό-
τητα σε έρευνες για την Ανεργία.

• Νίκος Αποστολόπουλος,«Φωτορεπόρτερ, Καθηγητής 
Εφαρμογών Τμ. Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών 
της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας»

• Κυριάκος Κόκκος, Γενικός Έφορος της Ελληνικής 
Φωτογραφικής Εταιρείας

• Γιάννης Σκουλάς, Φωτογράφος, Συγγραφέας, φωτο-
γράφος του Ε.Ο.Τ.

• Μπάμπης Τάσιος,Υπάλληλος ΟΑΕΔ – Φωτογρά-
φος-Ταξιδιωτικός Συντάκτης

Αναπληρωματικά Μέλη:
• Γιάννης Βαρελάς, Υπάλληλος ΟΑΕΔ, Φωτογρά-

φος-Γραφίστας
• Πηνελόπη Σειραγάκη, Υπάλληλος ΟΑΕΔ, Φωτογρά-

φος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Με αποστολή μέσω Internet, στο e-mail:  contest@efe.
com.gr    με την ένδειξη «Πανελλήνιος διαγωνισμός 
φωτογραφίας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ  2017».

http://www.efe.com.gr/diagon.htm
http://www.efe.com.gr/diagon.htm
http://www.efe.com.gr/
https://www.facebook.com/HellenicPhotographicSociety/
https://www.facebook.com/HellenicPhotographicSociety/


90

ISSN 1791-7247


