
 

Δελτίο Τύπου 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

διοργανώνει το 1ο  Διεθνές της Συνέδριο στις 30-31 Μαΐου και1η Ιουνίου 2019  

στην Αθήνα με θέμα « Το κεφάλαιο της Γνώσης» στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην 

Αθήνα. Την έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 

Προκόπιος Παυλόπουλος υπό την αιγίδα του οποίου τελεί το Συνέδριο, και θα 

απευθύνουν  χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κ.κ. 

Ιερώνυμος, και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Καθηγητής κ. Στέφανος 

Ήμελλος.  

Θα παρουσιαστούν πολλά θέματα σημαντικού ενδιαφέροντος για την κοινωνία, 

όπως: Η αντιμετώπιση των συγχρόνων μεγάλων προβλημάτων υγείας, η 

προσφορά της επιστήμης στο κλίμα, στις κλιματολογικές αλλαγές και η 

προσφορά της Πανεπιστημιακής Έρευνας, Το Κεφάλαιο της ηλικίας: Πως οι 

Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές μπορούν να συνεχίσουν να 

προσφέρουν στην επιστήμη, τη δημόσια υγεία και την κοινωνία, καθώς και στη 

λογοτεχνία και τις τέχνες, οι επιστημονικές κατακτήσεις δια μέσου των ετών.  

Το Ίδρυμα Ωνάση είναι ο βασικός υποστηρικτής του Συνεδρίου, το οποίο 

επίσης στηρίζεται από την ευγενική χορηγία πολλών οργανισμών. 

Την 31η Μαΐου 2019 ο Βρεττανός Καθηγητής Sir Leslie Ebdon θα μιλήσει στην 

Ιστορική Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Παροχή 

ευκαιρίας για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση σε όσο το δυνατό περισσότερα 

νεαρά άτομα. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες 

σημαντικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων όπως η Ακαδημία Αθηνών, η Ακαδημία 

Επιστημών και η Ακαδημία Ιατρικής της Γαλλίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία 

Επιστημών και Τεχνών, το Επιστημονικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο των 

Ευρωπαϊκών Ακαδημιών. Και ο Ευρωπαϊκός οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. 

Επίσης θα συμμετάσχουν τα Σώματα Ομοτίμων Καθηγητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, της Βορείου Ελλάδος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η  Ομοσπονδία 

Σωματείων Ομοτίμων Καθηγητών ΑΕΙ Ελλάδος, και το Κολλέγιο Ομοτίμων 

Καθηγητών της Βρετανικής Κολούμπια του Καναδά. Θα εκπροσωπηθεί και το 

επιστημονικό συμβούλιο των Ελλήνων Φοιτητών Ιατρικής. 

Την τελευταία ημέρα, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου οι Σύνεδροι 

θα επισκεφθούν και θα ξεναγηθούν στον Ιστορικό Ναό του Ποσειδώνος στο 

Σούνιο. 

Το Συνέδριο θα συνεισφέρει επιστημονικά στην κοινωνία, στα προβλήματα 

στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος και στις μελλοντικές επιστημονικές 

αναζητήσεις. 


