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I. E -FESTIVAL 

Το πρώτο e-festival του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ήρθε για να μείνει! 

Στις 16 και 17 Μαΐου , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε το πρώτο του e-

festival. Με το μότο «Μένουμε σπίτι δημιουργικοί: Από μία εργοθεραπευτική οπτική» και με 

βασικό στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίηση μέσω του δημιουργικού έργου, γεννήθηκε η 

ιδέα αυτού του e–festival από την Αντιπρύτανι Διοικητικών Υποθέσεων και συντονίστριά του, 

Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου. Το e-festival, αποτέλεσε «κινητήριο μοχλό» δημιουργίας και 

συμμετοχής φοιτούντων του Ιδρύματος, διδασκόντων, εργαζομένων, αποφοίτων και λοιπών 

ενδιαφερόμενων. 

Η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη και το αποτέλεσμα μοναδικό. 

130 εκθέτες αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά για να αντιμετωπίσουν τις 

επιπτώσεις του εγκλεισμού  και εν τέλει αλληλεπίδρασαν, επικοινώνησαν  και εκφράστηκαν 

παρουσιάζοντας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση 250 έργα ποίησης, πεζού λόγου ζωγραφικής, 

χορού, γλυπτικής, φωτογραφίας, βίντεο, μουσικής και κατασκευών. Πάνω από 2.600 άτομα 

περιηγήθηκαν στον ιστότοπο του e- festival , από όλες τις γωνιές της Ελλάδος αλλά και από 

πολλές χώρες του εξωτερικού.  
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«Ανοίγουμε ένα ψηφιακό παράθυρο στον κόσμο,  
δημιουργώντας ένα Πανεπιστήμιο διαφορετικό από τ’ άλλα» . 
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Την έναρξη του e-festival χαιρέτησε 

σε ζωντανή μετάδοση ο 

Υφυπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κ. Βασίλης 

Διγαλάκης και ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου, καθηγητής 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Ο 

Υφυπουργός μιλώντας πρωτίστως 

ως ακαδημαϊκός και πατέρας δύο 

παιδιών που σπουδάζουν, 

συνεχάρη τους εμπνευστές του e-

festival και όσους εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή του. Ανέγνωσε μάλιστα αποσπάσματα 

έργων που κατατέθηκαν από συμμετέχοντες, επισημαίνοντας πως στην Τέχνη διοχετεύονται η 

δημιουργικότητα, η φαντασία και οι προβληματισμοί κυρίως σε περιόδους σαν αυτή που 

βιώνουμε.   

Ο Πρύτανης, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης κηρύσσοντας την έναρξη του φεστιβάλ  

επεσήμανε ότι το e-festival εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτότυπων δράσεων, 

αποφάσεων και τρόπου οργάνωσης, θέτοντας την ψηφιοποίηση σε πρώτο πλάνο και 

δημιουργώντας ένα Πανεπιστήμιο, διαφορετικό από τ’ άλλα.    

Όλα τα έργα θα παραμείνουν αναρτημένα στον ιστότοπο του 1ου e-festival: 

https://efestival.uowm.gr/ 
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II. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

 

Ευρωπαϊκή Διάκριση καλής πρακτικής για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

 
Διάκριση καλής πρακτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το σχεδιασμό και λειτουργία 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, απέσπασε το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 

Χημείας & Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο προγράμματος «INTERREG-Europe –Δίκτυα 

Δήμων της Ευρώπης». 

 

Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε από την ΕΕ (EU 2020) η καινοτόμος προσέγγιση σχεδιασμού και 

λειτουργίας με σχεδόν μηδενική παραγωγή απορριπτόμενης ιλύος και μείωση κατανάλωσης 

ενέργειας σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με της αρχές της 

κυκλικής οικονομίας.  

 

 Η διάκριση ήταν αποτέλεσμα ερευνητικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας,  με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. 

Ελισσάβετ Αμανατίδου, της τεχνικής εταιρίας INNOVECO Ltd και των σφαγείων ΑΛΜΩΠΙΑΣ. 

Μελετήθηκε και σχεδιάστηκε μία εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με εφαρμογή 

καινοτόμου μεθόδου βιολογικής επεξεργασίας, η οποία μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, την απορριπτόμενη ιλύ έως και 95% και το κόστος λειτουργίας της 

εγκατάστασης έως 50%. Το αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού καταδεικνύει τα θετικά 

αποτελέσματα που επιφέρει η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών χημικών εργαστηρίων, 

ιδιωτικών τεχνικών εταιριών και βιομηχανιών, στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τη 

διαχείριση των αποβλήτων τους. 

 

Η εγκατάσταση που σχεδιάστηκε εφαρμόστηκε και σε άλλες βιομηχανίες τροφίμων της Κεντρικής 

και Ανατολικής Μακεδονίας ενώ μπορεί παράλληλα να αξιοποιηθεί και από δημοτικές αρχές 

πόλεων στις οποίες λειτουργούν βιομηχανίες που παράγουν ιλύ.  
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III. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Χρηματοδότηση της πρότασης EVIDENT του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020. 

 

Ποιες είναι οι νέες σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης 

ενέργειας και του οικονομικού και τεχνολογικού 

αναλφαβητισμού; Ποιοι είναι οι κύριοι μοχλοί 

λήψης αποφάσεων σε επίπεδο καταναλωτών, 

παραγωγών και ενεργειακών κοινοτήτων; Ποιές θα 

πρέπει να είναι οι προτάσεις για την ομαλή μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία με χαμηλές 

εκπομπές ρύπων; Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και σε πλήθος άλλων έρχεται να δώσει το 

ερευνητικό πρόγραμμα EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions, που 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Χρηματοδότηση με συντονιστή το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της  πρόσκλησης H2020-LC-SC3-

2018-2019-2020 είναι η τρίτη στη σειρά επιτυχία, σε μόλις 3 χρόνια, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα του Επίκουρου Καθηγητή Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη. 

 

Κύριο αντικείμενο του τριετούς έργου EVIDENT είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων 

σεναρίων μέσω τυχαιοποιημένων αλλά και ελεγχόμενων δοκιμών (randomized control trials) για 

την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών και συμπεριφορών στην Ευρώπη. Σε 

συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κ. Ιωάννη 

Πραγγίδη και τη ΔΕΗ, που είναι δύο από τους συνολικά 9 εταίρους της κοινοπραξίας, το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσει συμπεριφορικά πειράματα με τη 

συνέργεια νοικοκυριών και ιδιωτών από την περιοχή. Αξιοποιώντας ένα μεγάλο πλήθος 

καταναλωτών, παραγωγών και επιχειρήσεων και με τη χρήση υπερσύγχρονων οικονομικών 

μοντέλων, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των 

πολιτικών και των καλών πρακτικών στον ενεργειακό χάρτη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και 

ολόκληρης της Ευρώπης. Με το συντονισμό του έργου αυτού και την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 

πόρων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναδεικνύει το στρατηγικό του ρόλο για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση του νέου μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής και τον καθορισμό 

βιώσιμων πολιτικών στα θέματα προσέλκυσης εναλλακτικών επενδύσεων. 

 

Η χρηματοδότηση της πρότασης EVIDENT, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, επετεύχθη 

στην κρίσιμη χρονική στιγμή του σχεδιασμού της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για την 

Ελλάδα και ιδιαίτερα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά 9 εταίροι, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, ΔΕΗ, ΕΚΕΤΑ, Joint Research Center-European Commission, Sidroco 

Holdings Ltd., Bi2SLtd, Trinity College Dublin και CheckWatt AB, από 5 Ευρωπαϊκές χώρες 

(Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία και Σουηδία) αποτελούν την κοινοπραξία του έργου και θα 

εργαστούν εντατικά για τα επόμενα 3 χρόνια, υπό το συντονισμό του κ. Σαρηγιαννίδη. 
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Η επιτυχία αυτή πιστοποιεί για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην προσέλκυση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 

κονδυλίων αλλά και την καθιέρωση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στον παγκόσμιο 

ενεργειακό χώρο σε θέματα έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, με άξονα τα δύο μεγάλα 

H2020 έργα, το SPEAR (https://www.spear2020.eu/) και το SDN-microSENSE 

(https://www.sdnmicrosense.eu/) αλλά και σε θέματα καθορισμού πολιτικών και πρακτικών 

ενέργειας. 

 

 

Χρηματοδότηση της πρότασης TERMINET του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020. 

 

Ένα ακόμη μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο H2020 εγκρίνεται για 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο 

καθιστά το Ίδρυμα οδηγό στον καθορισμό και στη 

διαμόρφωση του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς 

(Next Generation Internet of  Things –NG-IoT). 

Συντονιστής του μεγάλου αυτού ευρωπαϊκού έργου είναι 

ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παναγιώτης 

Σαρηγιαννίδης, ο οποίος με την ομάδα του επιμελήθηκε 

την επιτυχημένη προετοιμασία και υποβολή της 

πρότασης. 

 

Η ερευνητική πρόταση TERMINET: nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT, που υποβλήθηκε 

στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής πρόσκλησης H2020-ICT-56-2020 έλαβε την εξαιρετική 

βαθμολογία 14/15, κατατάσσοντάς τη στη 2η θέση σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές 

προσκλήσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon. Σημειώνεται δε, ότι στις 

προσκλήσεις αυτές κολοσσοί από όλη την Ευρώπη ανταγωνίζονται και διεκδικούν 

χρηματοδοτικούς πόρους αλλά και κύρος για να διαμορφώσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις 

στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. 

 

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 881.250 ευρώ 

κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 27 εταίροι από 11 χώρες, μεταξύ των 

οποίων η Ericsson, η Schneider Electric, η NEC, η Intrasoft, το Karolinksa Institute και η ΔΕΗ θα 

συνεργαστούν για τον στρατηγικό καθορισμό του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς σε 

Ευρωπαϊκό κα παγκόσμιο επίπεδο. Το TERMINET στοχεύει στον καθορισμό της νέας 

αρχιτεκτονικής αναφοράς του Διαδικτύου των Πραγμάτων Νέας Γενιάς αξιοποιώντας τεχνολογίες 

αιχμής, όπως η δικτύωση οριζόμενη από λογισμικό (software defined networking), η 

υπολογιστική πολλαπλής πρόσβασης στα άκρα του δικτύου (multiple-access edge computing), η 

συνενωτική μάθηση (federated learning) και η εικονικοποίηση (virtualization), αναπτύσσοντας 

παράλληλα νέας γενιάς, ευφυείς NG-IoT συσκευές που θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν σε 

https://www.spear2020.eu/
https://www.sdnmicrosense.eu/
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έξι προσανατολισμένα στην αγορά πιλοτικά σενάρια, δύο εκ των οποίων θα λάβουν χώρα στην 

Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα καθοριστεί η αρχιτεκτονική, ο προσανατολισμός, 

τα σενάρια χρήσης, οι απαιτήσεις και οι ευφυείς συσκευές του NG-IoT με έμφαση στις 

εφαρμογές-οδηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το NG-IoT, όπως η ευφυής γεωργία, η 

εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, η έξυπνη πόλη, τα ενεργειακά-αποδοτικά κτίρια, η 

βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση εικονικού 

περιβάλλοντος αλλά και η πρόβλεψη/πρόληψη σφάλματος στα νέα, ευφυή εργοστάσια. 

 

Η ομάδα του κ. Σαρηγιαννίδη, που συντονίζει το TERMINET, θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση 

και τη διενέργεια ανοικτών προσκλήσεων (open calls) για την προσέλκυση καινοτόμων λύσεων 

από μικρές κοινοπραξίες από όλη την Ευρώπη, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας ένα Ευρωπαϊκό κέντρο τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και κοιτίδα ανταλλαγής ιδεών 

και καλών πρακτικών στον αναπτυσσόμενο χώρο του NG-IoT, τον κυρίαρχο μοχλό της τέταρτης 

βιομηχανικής επανάστασης. 

 

 
ΙV. ΔΡΑΣΕΙΣ -ΝΕΑ 

 

Το Π.Ε.Κ. «Τήμενος» απέκτησε τη  δική του ιστοσελίδα. 

 
Το   Π.Ε.Κ. «Τήμενος» του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας   διαμόρφωσε τη 

νέα του ιστοσελίδα 

(https://urc.uowm.gr/), στην οποία ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί  

για όλες τις ανακοινώσεις και νέα 

σχετικά με τα Ινστιτούτα του, τις 

συνεργασίες του καθώς και  όλες τις 

χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το 

Π.Ε.Κ. 

Το Π.Ε.Κ. «Τήμενος» το οποίο συστάθηκε 

και λειτουργεί υπό την προεδρία του 

Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητή Στέργιου Μαρόπουλου, αποσκοπεί 

στη διεξαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας μα και στην ανάληψη ερευνητικών 

αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Επιπλέον, 

προσβλέπει σε διασυνοριακές συνεργασίες προβάλλοντας την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Η 

δημιουργία μιας δεξαμενής εξειδικευμένων επιστημόνων μέσω του Π.Ε.Κ., θα συμβάλει 

σημαντικά στη δημιουργία αναπτυξιακών δράσεων και δομών προς όφελος της οικονομίας και  

της ανάπτυξης.    

 

https://urc.uowm.gr/
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Κέντρο Επιμόρφωσης και  Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα πρώτα επιμορφωτικά προγράμματα. 

 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ανακοίνωσε  την έναρξη διεξαγωγής των πρώτων του επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το 

Συμβούλιο Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Δ.Μ. όπως συστάθηκε και στελεχώθηκε λειτούργησε 

με εντατικούς ρυθμούς υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητή Γεωργίου Ιορδανίδη και τη διεύθυνση του Επίκουρου Καθηγητή Δημητρίου 

Φωτιάδη. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και είναι, πλέον, διαθέσιμη η ιστοσελίδα του 

(https://kedivim.uowm.gr/), όπου βρίσκονται αναρτημένα όλα τα διαθέσιμα προγράμματα καθώς 

και όλα τα σχετικά έντυπα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε 

τακτική βάση με νέα, ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες προς τους/τις 

ενδιαφερόμενους/ες.  

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί μία αυτόνομη δομή του 

Πανεπιστημίου, μέσω της οποίας αξιοποιείται το επιστημονικό δυναμικό και οι υποδομές του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική 

κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση, 

εξειδίκευση και γενικά δια βίου εκπαίδευση. Παράλληλα, ενισχύει το δεσμό του Πανεπιστημίου 

με την κοινωνία και εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης 

υψηλού επιπέδου. Τέλος, με τη λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας συμβάλει στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης και στην εξάλειψη των 

κοινωνικών αποκλεισμών.    

 

 

  

https://kedivim.uowm.gr/
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Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες διαδικτυακές τελετές ορκωμοσίας. 

 

Οι πρώτες διαδικτυακές τελετές 

ορκωμοσίας στο Πανεπιστήμιο είναι 

γεγονός. Στο πλαίσιο διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας και αποφυγής 

εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, 

πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά οι 

τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. 

 

Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους η οποία ομολογουμένως επεφύλασσε ένα έντονο 

συγκινησιακό κλίμα, με πρωταγωνιστές φυσικά τους αποφοίτους και αυριανούς επιστήμονες και 

τις οικογένειες αυτών. 

 

Με την παρέλευση των τελευταίων τριών δύσκολων μηνών και της νέας πραγματικότητας που 

διαμορφώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την 

αποκτηθείσα εμπειρία είναι πλέον έτοιμο για να προχωρήσει και στη διεξαγωγή της εξεταστικής 

περιόδου με την πλειονότητα των μαθημάτων να δίδονται εξ αποστάσεως, διασφαλίζοντας 

πρώτιστα την υγεία των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και τα ποιοτικά 

στοιχεία της εξέτασης. 
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V. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

 

Τηλεημερίδα με τίτλο «Μαθαίνω στο Σπίτι & Πληροφορική Παιδεία 

πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση  με την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας .  
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τηλεημερίδα με τίτλο "Μαθαίνω στο Σπίτι & 

Πληροφορική Παιδεία". Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο 

Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων του τμήματος Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

Την τηλεημερίδα τίμησε με την παρουσία της η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 

Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και ανέφερε ότι η 

προσπάθεια είναι αξιέπαινη καθώς μέσα από αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται και βοηθείται ο 

εκπαιδευτικός μα και ο μαθητής.   Την έναρξη κήρυξε ο Περιφερειακός Διευθυντής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. 

Μαρδίρης Θεόδωρος. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας καθηγητής 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης  σημείωσε ότι 

είναι καθήκον του Πανεπιστημίου να 

μπορεί να μοιραστεί την τεχνογνωσία 

του προς όφελος των εκπαιδευτικών 

και μαθητών της Δυτικής Μακεδονίας 

τονίζοντας ότι στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κατάφερε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να καλύψει το 99,7% των 

προπτυχιακών μαθημάτων του, κατατάσσοντας το στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ΑΕΙ της χώρας. 

Χαιρετισμούς απηύθηναν η Αντιπρύτανις  Διοικητικών Υποθέσεων, καθηγήτρια Άννα Σπύρτου και 

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων του 

τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες καθηγητής Άγγελος Μιχάλας. Την ημερίδα συντόνισε ο 

υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας κ. Τζήμας Δημήτρης. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με το περιβάλλον σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης Cisco WebEx, με το περιβάλλον ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης “η-τάξη”, 

με τη δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού με γλώσσα προγραμματισμού Scratch και με την 

εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python μέσω repl.it. 

Την τηλεημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 500 χρήστες, μέσω του YouTube Channel και της 

πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύθηκαν 

στο κανάλι YouTube του Φοιτητικού Παραρτήματος του ΙΕΕΕ του τμήματος Πληροφορικής του 

Π.Δ.Μ.(https://www.youtube.com/channel/UCtPRbgyNEZj_LuMHEIOqzUQ).  

https://www.youtube.com/channel/UCtPRbgyNEZj_LuMHEIOqzUQ
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 Ολοκλήρωση 1ου Κύκλου Διαδικτυακών Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων. 
 

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

διοργάνωσε και πραγματοποίησε 6 

webinars στο πλαίσιο του 1ου κύκλου 

της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων 

με γενικό τίτλο “Know Your Industry”. 

Τα σεμινάρια εισηγήθηκαν 

διακεκριμένοι επιστήμονες από την 

ελληνική βιομηχανία ορυκτών πόρων, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 

Πόρων, με στόχο την ενημέρωση των 

φοιτητών για την εξορυκτική 

δραστηριότητα στη χώρα μας και το 

αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών 

Πόρων. Τα αντικείμενα των σεμιναρίων 

κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ειδικών 

θεμάτων, όπως την εξόρυξη και εκμετάλλευση ενεργειακών πρώτων υλών, μεταλλευμάτων και 

βιομηχανικών ορυκτών, την εξόρυξη με χρήση εκρηκτικών υλών, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αποκατάσταση εδαφών στις εκμεταλλεύσεις.  

Το πρόγραμμα των διαδικτυακών σεμιναρίων του 1ου κύκλου για τον μήνα Μάιο είχε ως εξής: 

1. 9 Μαΐου 2020: Τεχνολογία Διατρήσεων και Ανατινάξεων στη Μεταλλευτική & Ορυκτός 

Πλούτος στη Δυτική Μακεδονία, Λυσσαρίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και ιδρυτής της Λυσσαρίδης ΙΚΕ. 

2. 16 Μαΐου 2020: Εκμετάλλευση του κοιτάσματος παλυγκορσκιτικής και μικτής μπεντονιτικής 

αργίλου στα Γρεβενά-Κοζάνη από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε., Βυθούλκας Κωνσταντίνος, 

Προϊστάμενος Ανάπτυξης Λατομείων, ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ. 

3. 23 Μαΐου 2020: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. – Επιφανειακές και Υπόγειες 

Εκμεταλλεύσεις Λευκολίθου, Δρ. Μπουρμάς Γεώργιος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Υπόγειων 

Μεταλλείων Εύβοιας, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ. 

4. 30 Μαΐου 2020: Προστασία Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Εδαφών σε Επιφανειακά 

Ορυχεία, Δρ. Παυλουδάκης Φραγκίσκος, Τομεάρχης Μεταλλευτικών Μελετών, Σχεδιασμού & 

Απόδοσης Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, ΔΕΗ ΑΕ. 

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν 

ερωτήματα προς τους εισηγητές. Το υλικό είναι διαθέσιμο μέσω της ειδικής σελίδας των 

webinars στον ιστότοπο του Τμήματος (https://mre.uowm.gr/webinars-diadiktyaka-seminaria/).  

https://mre.uowm.gr/webinars-diadiktyaka-seminaria/


ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 

 

 

11 

Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από 140 φοιτητές και μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του 

Τμήματος, στελέχη μεταλλευτικών επιχειρήσεων καθώς και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων.  

 

Live Διάλεξη από τη Σχολή Καλών Τεχνών με θέμα «Η έρευνα για τις συνθήκες 

εργασίας και διαβίωσης των καλλιτεχνών: προβλήματα και προοπτικές». 

 

 

 
Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, πραγματοποιήθηκε LIVE διάλεξη, 

ανοιχτή στο κοινό,  των Αλέξανδρου 

Μπαλτζή και Νικόλαου Τσιγγίλη με θέμα «Η 

έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης των καλλιτεχνών: προβλήματα και 

προοπτικές». 

 

Στο πρώτο μέρος της διάλεξης 

παρουσιάστηκε το ευρύτερο πλαίσιο των 

ερευνών για την καλλιτεχνική εργασία, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. 

Παρουσιάστηκαν, επίσης, τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις 

έρευνες αυτές, καθώς και οι ιδιομορφίες της 

καλλιτεχνικής εργασίας σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο.  

 

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάστηκαν 

ορισμένα αποτελέσματα από την πρώτη έρευνα 

για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στη χώρα μας και μερικά 

από τα συμπεράσματα στα οποία οδήγησαν. Στόχος της παρουσίασης υπήρξε η συμβολή στη 

συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που αναδύθηκαν με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στην περίοδο της 

υγειονομικής κρίσης και τα οποία αντιμετωπίζουν οι καλλιτεχνικοί κλάδοι. 

 
 
 
 

  

https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/03/fridge1.jpg
https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/03/fridge1.jpg
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On Line επιμορφωτική διημερίδα για τη «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα». 

 

Online επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα τη «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε σύγχρονα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του 

Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, 

σε συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης (με συντονίστρια την Αν. 

Καθηγήτρια Ναταλία Βουεβούτκο,) και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας (με 

συντονίστρια την κ Ελένη Ντόμπρα, επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης της Ομοσπονδίας). 

 

50 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας 

(Μαριούπολη, Κίεβο, Οδησσό, Χάρκοβο, Ντνιπρό, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και άλλες πόλεις) 

παρακολούθησαν τη διημερίδα την οποία συντόνισε η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελληνικής 

Γλώσσας, Καθηγήτρια Ελένη Γρίβα. Μέλη του διδακτικού προσωπικού και συνεργάτες του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  ανέπτυξαν θεματικές που εστιάζουν στις σύγχρονες 

μεθόδους και τεχνικές για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στρατηγικών στην 

Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα, στις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, στις 

εναλλακτικές μορφές γραφής καθώς και στις τεχνικές και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.  

  

Στο τέλος της διημερίδας έγινε ουσιαστικός διάλογος με τους εκπαιδευτικούς για θέματα 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ενώ από όλες τις πλευρές υπήρξε η 

δέσμευση πως η συγκεκριμένη διημερίδα θα αποτελέσει την απαρχή και άλλων δράσεων από το 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ» σε συνεργασία με το 

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας.  
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Διαδικτυακή Έκθεση στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020 με θέμα 

«ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ. ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ». 
 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας 
διοργάνωσαν διαδικτυακή έκθεση με τίτλο 
Διαδικτυακή Εικαστική Πανδημία:Προς μία 
δημιουργική εξάπλωση της τέχνης στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 
2020 με θέμα «Μουσεία για την ισότητα: 
Ποικιλομορφία & Κοινωνική Συνοχή». 

 
Το γενικό συντονισμό της δράσης από το 
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών είχαν ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Ζιώγας 
και η Αγγελική Αυγητίδου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια του Τμήματος. Η έκθεση 
περιλάμβανε πρωτότυπες δημιουργίες 
φοιτητών-τριών του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και προέκυψε έπειτα από 
πρόταση της Δρ Αναστασίας Ζωής 
Σουλιώτου, Διδάσκουσας και Ακαδημαϊκής 
Υποτρόφου στο Τμήμα, η οποία είχε και 

την επιμέλεια της έκθεσης. Υπεύθυνη συντονισμού και επικοινωνίας της δράσης για το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας ήταν η Δρ Ελπινίκη Ναούμ.  

 
Χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα και τεχνικές των εικαστικών τεχνών οι φοιτητές-τριες 
φιλοτέχνησαν αφίσες δίνοντας το δικό τους μήνυμα δημιουργικότητας και αντιμετώπισης της 
ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας του COVID-19. Οι αφίσες εξυμνούν το έργο των εργαζομένων 
στο χώρο της υγείας και σχολιάζουν το πέρασμα από τη δια ζώσης στη διαδικτυακή εκπαίδευση, 
αποτυπώνουν εικαστικά τον τρόπο ζωής των πολιτών και προτρέπουν τη δημιουργική 
αξιοποίηση της συνθήκης και των μέτρων για την προστασία της υγείας όλων. Στην έκθεση 
συμμετείχαν  φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Καλών Τεχνών. 
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VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

Τα προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και παρέχουν εξειδίκευση των 
φοιτητών σε επιστημονικά πεδία αιχμής. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο 
διδασκαλίας και έρευνας που συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον σπουδαστών από όλη την 
επικράτεια. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής τα εξής 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

 

Πολυτεχνική Σχολή 

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» - “Master of Science (MSc) in 
Welding Engineering and Non Destructive Inspection” 
Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Στέργιος Μαρόπουλος 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ. : https://weld-ndt.uowm.gr/ 

 

 Δ.Π.Μ.Σ. «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια»- 
“Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings” 
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Νικόλαος Ταουσανίδης 
Ιστότοπος Δ.Π.Μ.Σ.: https://ape.uowm.gr/ 

 

 «Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων» - “Advanced engineering of energy 
systems” 
Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Επίκουρος Καθηγητής, Δημήτριος Γιαγκόπουλος 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ : https://advens.uowm.gr/ 

 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
 

 «Μηχατρονική» -“MSc-Master of Science in Mechatronics 
Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παρίσης 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ: https://mechatronics.uowm.gr/ 

 

 Τμήμα Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
 

 «Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων» - “Master of Science-M.Sc. in 
CAD/CAM Systems and Product Design” 
Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Κωνσταντίνος Κακούλης 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ: https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds 

 

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
 

 «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» - “Petroleum Oil and 
Gasmanagment and transportation –MSc MOgmat” 

 Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Ευάγγελος Σίσκος 

 Ιστότοπος Δ.Π.Μ.Σ.: http://mogmat.uowm.gr/ 

  

https://weld-ndt.uowm.gr/
https://ape.uowm.gr/
https://advens.uowm.gr/
https://mechatronics.uowm.gr/
https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds
http://mogmat.uowm.gr/
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Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

 

 Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» - “Creative Writing” 
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ. : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος 
Ιστότοπος Δ.Π.Μ.Σ.: https://blogs.uowm.gr/dim-grafi  

 

 Δ.Π.Μ.Σ. «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά Μέσα» - “Public Discourse and Digital Media” 
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ. :Καθηγητής Κωνσταντίνος Ντίνας 
Ιστότοπος Δ.Π.Μ.Σ.: https://blogs.uowm.gr/pddm/ 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

 «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» 

 Διευθύντρια Π.Μ.Σ. : Καθηγήτρια, Ελένη Γρίβα 

 Ιστότοπος Π.Μ.Σ: https://masteredu.eled.uowm.gr/ 

 «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας» 
Διευθύντρια Π.Μ.Σ. : Καθηγήτρια, Σοφία Ηλιάδου Τάχου 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ: https://history.eled.uowm.gr/ 

 

 «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία 
Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Γεώργιος Ιορδανίδης 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ: https://edumal.eled.uowm.gr/ 

 

 «Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών 
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Χαράλαμπος Λεμονίδης 
Ιστότοπος Δ.Π.Μ.Σ.: https://mathmast.uowm.gr/ 

 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
 

 «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία» - “Human Resources 
Management, Communication and Leadership” 
Διευθύντρια Π.Μ.Σ. : Καθηγήτρια, Σωτηρία Τριαντάρη 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ: http://blogs.uowm.gr/hrmcl/ 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 «Τραπεζική – Ασφαλιστική και Χρηματοικονομική» 
Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Καθηγητής, Συμεών Καραφόλας 
Ιστότοπος Π.Μ.Σ. : https://mbf.uowm.gr 

  

https://blogs.uowm.gr/dim-grafi
https://blogs.uowm.gr/pddm/
https://masteredu.eled.uowm.gr/
https://history.eled.uowm.gr/
https://edumal.eled.uowm.gr/
https://mathmast.uowm.gr/
http://blogs.uowm.gr/hrmcl/
https://mbf.uowm.gr/
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ένα χρόνο μετά τη νέα του μορφή, 

επίσης: 

  
 

Μετουσιώνει το όραμά του σε πράξη:  
 

 
 

Εγκρίνοντας 
 

 το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξής του και θέτοντας σε εφαρμογή 

τα «επί χάρτου γεγραμμένα» 

  

 την Πολιτική Ποιότητάς του 

 

 

 τον Εσωτερικό Κανονισμό του 

 

Καταθέτοντας 
 

 την πρόταση πιστοποίησης του στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) 

 

 

Συμπράττοντας 
 

 με τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειάς μας, προκειμένου το 

Πανεπιστήμιο να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας 
 

 

 

Διαμορφώνοντας 

 

 σημαίνοντα ρόλο στη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή, έτσι ώστε 

αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη 
 

 

 

 


