
Αυτά µεταξύ άλλων ανέφερε ο
Αχιλλέας Νταβέλης, πρόεδρος
του Συνδέσµου Θεσσαλικών Επι-
χειρήσεων και Βιοµηχανιών, στο
πλαίσιο συνέντευξης τύπου του
ΣΕΒ και πέντε περιφερειακών Βιο-
µηχανικών Συνδέσµων για τις ε-
πενδύσεις, που πραγµατοποιήθη-
κε, πρόσφατα στην Αθήνα.

Αναλυτικά
Ο ίδιος, µεταξύ άλλων, µίλησε

για συνεργασία µε την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και την Περιφέρεια
Θεσσαλίας για την διεκδίκηση 3
στρατηγικών επενδύσεων, διευκρι-
νίζοντας:

«Σας τις αναφέρω επιγραµµατικά
και ελάχιστα αναλύοντάς τες: η
πρώτη είναι η δηµιουργία εµπορευ-
µατικού κέντρου σε οικόπεδο της
ΓΑΙΑΟΣΕ 300 στρεµµάτων το οποίο
βρίσκεται στην περιοχή της Γυρτώ-
νης έξω από τη Λάρισα. Όλες αυτές
οι προlποθέσεις όπως η Ε65, η επα-
νασύνδεση του λιµανιού του Βόλου
µε τον ΟΣΕ, η σύνδεση της ΒΙΠΕ Λά-
ρισας και του Βόλου µε τον ΟΣΕ και
µε το λιµάνι αντίστοιχα, είναι έργα υ-
ποδοµών κοµβικά.

Η δεύτερη στρατηγική επένδυση
για µας είναι ο εκσυγχρονισµός
της βιοµηχανικής περιοχής της
Λάρισας µε ένα έργο ενεργειακής
αναβάθµισης των κτιριοδοµών.

Το τελευταίο στρατηγικό έργο
για την περιοχή της Θεσσαλίας εί-
ναι η ίδρυση και η δηµιουργία ενός
πρότυπου ογκολογικού κέντρου».
Και εξήγησε:

«Βρισκόµαστε σε µια Περιφέρεια
η οποία όπως και η υπόλοιπη επι-
κράτεια δυστυχώς έχουµε περιφε-
ρειακά τα πρωτεία όχι µόνο στην
Ελλάδα αλλά και πανευρωπαkκά σε
ό,τι αφορά την εξάπλωση και την ε-
πέκταση του καρκίνου και αυτό εί-
ναι µια κοινωνική απαίτηση».

Η κ. Κολιοπούλου
«Η Θεσσαλία και Κεντρική Ελλά-

δα έχει σηµαντικές ανάγκες σε υ-
ποδοµές µεταφορών, αναβάθµιση

του λιµανιού του Βόλου και του σι-
δηροδροµικού δικτύου», δεν παρέ-
λειψε να τονίσει επίσης, η Πρόε-
δρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος,
κα Ελένη Κολιοπούλου.

Στη συνέντευξη παρέστη και µί-
λησε ακόµα ο Προέδρος του ΣΕΒ,
κ. Θεόδωρος Φέσσας.

Σε δηλώσεις ο κ. Φέσσας τόνισε
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση,
ότι «η Ελλάδα έχει πρόβληµα α-
νταγωνιστικότητας στις επενδύ-
σεις. Πέρυσι είχε έλλειµµα και στο
ύψος των επενδύσεων. Συγκεκρι-
µένα, οι επενδύσεις το 2018 σε
σχέση µε το 2017 µειώθηκαν κατά
3 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Επίσης παρουσιάζεται υστέρηση
σε σχέση µε την Ευρώπη, αφού
στην Ελλάδα έχουµε επενδύσεις
11% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη
είναι πάνω από 20%».

«Η γραφειοκρατία ανατρέπει ση-
µαντικές επενδύσεις τοπικής ανά-
πτυξης στη Θεσσαλία».

ΤΤιι  ααννααφφ��ρρθθηηκκεε  ααππ��  ττοονν  ππρρ��εεδδρροο  ττοουυ  ΣΣΘΘΕΕΒΒ  
κκ..  ΑΑχχιιλλλλ��αα  ΝΝττααββ��λληη  σσττηη  σσυυνν��ννττεευυξξηη  ττ  πποουυ  
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Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-
µίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόµενους να
υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθη-
ση του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σχεδιασµός και Ανά-
πτυξη Τουρισµού και Πολιτισµού» (ΣΑΤΠ) για το
ακαδηµαkκό έτος 2019-2020.

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο ΣΑΤΠ, σύµφωνα
µε σχετική ανακοίνωση, οδηγούν στη λήψη Μετα-
πτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µετά από φοί-
τηση τριών (3) εξαµήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέ-
ντε (5) εξαµήνων (µερική φοίτηση). Η λήψη του δι-
πλώµατος προlποθέτει την παρακολούθηση και ε-
πιτυχή εξέταση σε 8 µαθήµατα, την επιτυχή παρα-
κολούθηση ενός (1) σεµιναρίου και την εκπόνηση
και επιτυχή εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατι-
κής εργασίας (90 ECTS). Ο µέγιστος αριθµός ει-
σακτέων ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτοµα.
Στο ΣΑΤΠ γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοί-
των (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν µέχρι
30 Σεπτεµβρίου 2019) των Πολυτεχνικών Σχολών,
των Σχολών Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, Πολιτισµικών Σπουδών, ∆ιεθνών
Σπουδών, Επιστηµών του Περιβάλλοντος, Κοινωνι-
κών Επιστηµών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Πολι-
τικών Επιστηµών, Νοµικών Επιστηµών, Γεωπονι-
κών Επιστηµών, Αθλητικών Επιστηµών, άλλων τµη-
µάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, κα-
θώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνω-
στικού αντικειµένου. Τα συνολικά τέλη φοίτησης
στο ΣΑΤΠ ανέρχονται σε €2.900 και καταβάλλο-
νται τµηµατικά κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκ��  
σσττοο  σσχχεεδδιιαασσ����  κκααιι  

αανν��ππττυυξξηη  ττοουυρριισσ��οο��  
κκααιι  πποολλιιττιισσ��οο��  ααππ��  
ττοο  ΠΠαανν..  ΘΘεεσσσσααλλ��αα��

Γ ια δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά η Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικά-

λων και το εργαστήριο Περι-
βαλλοντικής Φυσιολογίας
FAME Lab, φιλοξενούν το
Discovery Program, ένα πρό-
γραµµα προσωπικής και επαγ-
γελµατικής εξέλιξης το οποίο
απευθύνεται σε προπτυχιακούς
φοιτητές. Από τις 4 έως και τις
18 Μα<ου θα φιλοξενηθούν
στην πόλη των Τρικάλων 21
φοιτητές από το Chatham
University που έχει έδρα το
Pittsburgh των Ηνωµένων Πολι-
τειών.

Στόχος του Discovery
Program, όπως αναφέρει η Μα-
ρία Βλιώρα, Ερευνήτρια, στο
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Φυσιολογίας FAME Lab, στη
Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγω-
γής & Αθλητισµού - Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλίας, είναι η ανάπτυ-

ξη δεξιοτήτων σε προσωπικό
αλλά και σε επαγγελµατικό επί-
πεδο µέσω δραστηριοτήτων
που απέχουν αρκετά από την
κλασσική εκπαίδευση. 

Πιο αναλυτικά η ίδια τονίζει
τα εξής:

«Το πρόγραµµα προσφέρει
µια ολοκληρωµένη εµπειρία
στους συµµετέχοντες, αφού
τους δίνεται η δυνατότητα να
γνωρίσουν την Ελλάδα και τον
πολιτισµό της, προσφέροντας
ταυτόχρονα θεωρητική αλλά και
πρακτική κατάρτιση σε τρεις
διαφορετικούς τοµείς: της Πε-
ριβαλλοντικής Φυσιολογίας, της
Μοριακής Βιολογίας και της
Βιοχηµείας της Άσκησης».

Σχόλια των φοιτητών
Τα σχόλια των φοιτητών που

συµµετείχαν στο Discovery
Program της περσινής χρονιάς
αποδεικνύουν, συνεχίζει η ερευ-
νήτρια, ότι το πρόγραµµα στέ-
φθηκε µε απόλυτη επιτυχία. 

Για να εξηγήσει στη συνέ-
χεια:

«Σύµφωνα µε τους φοιτητές,
µέσω του προγράµµατος ανέ-
πτυξαν δεξιότητες χρήσιµές για
τη µελλοντική επαγγελµατική
τους πορεία, εκτέθηκαν σε ένα
άριστο επιστηµονικό περιβάλ-
λον, ήρθαν σε επαφή µε κορυ-
φαίους επιστήµονες από δια-
φορετικά πεδία και ως αποτέλε-
σµα ανέπτυξαν µια διαφορετική
και πιο ολοκληρωµένη εικόνα
για την επιστήµη. Το σύνολο
των φοιτητών που συµµετείχαν
επισήµανε ότι το πρόγραµµα εί-
χε θετικό αντίκτυπο στην προ-
σωπική τους ζωή». 

Συντονιστής του προγράµµα-
τος από την ελληνική πλευρά
είναι ο Αναπληρωτής Καθηγη-
τής του Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λίας και διευθυντής του εργα-
στηρίου Περιβαλλοντικής Φυ-
σιολογίας FAME Lab, ∆ρ.
Ανδρέας Φλουρής. Αντίστοιχα,

από την πλευρά των Ηνωµένων
Πολιτειών, συντονίζουν ο Επί-
κουρος Καθηγητής Dr. Andres
Carillo και ο Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Dr. Robert Lettan από
το Chatham University.

Ο ∆ρ. Ανδρέας Φλουρής, θα
ηγηθεί του τοµέα της Περιβαλ-
λοντικής Φυσιολογίας, ενώ
στους τοµείς της Μοριακής
Βιολογίας και της Βιοχηµείας
της άσκησης θα ηγηθούν οι ∆ρ.
Παρασκευή Σακελλαρίου
(Ερευνήτρια) και ∆ρ. Αθανά-
σιος Τζιαµούρτας (Καθηγητής)
από το Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λίας. Στην πραγµάτωση του
προγράµµατος συµµετέχουν
και αρκετοί Ερευνητές και Υπο-
ψήφιοι ∆ιδάκτορες της
Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων αλλά και ε-
πιστήµονες από το Πανεπιστή-
µιο του Porto.
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ΤΗΛ.: 24310 29072
ΚΙΝ.: 697 6670157

Από τη συνέντευξη τύπου

Η Μαρία Βλιώρα, Ερευνήτρια,
στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Φυσιολογίας FAME Lab


