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Μέσα σε κλίμα χαράς
και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες το
απόγευμα στο κατάμεστο από κόσμο Πνευματικό Κέντρο Χανίων
η τελετή απονομής διδακτορικών διπλωμάτων και διπλωμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών του Πολυτεχνείου
Κρήτης για το 2018.
αράλληλα βραβεύτηκαν με το βραβείο
αριστείας μέλους
ΔΕΠ ο καθηγητής της Σχολής
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ευάγγελος Γιδαράκος και
με το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας μέλους ΔΕΠ ο καθηγητής Αρχιτεκτόνων Νικόλαος Σκουτέλης.
Nωρίτερα, είχαν απονεμηθεί
τα βραβεία διδακτικού έργου
στα μέλη ΕΔΙΠ της Σχολής
Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης Πολυχρόνη
Σπανουδάκη και Σχολής
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ευάγγελο Πετράκη.
Ξεχωριστή στιγμή η απονομή των υποτροφιών αριστείας -ύψους 4.000 δολαρίων η καθεμιά- του Παγκρητίου Κληροδοτήματος
Αμερικής από την πρόεδρο
του Κλητοδοτήματος Άννα
Γιαννούλια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές – φοιτήτριες Ραφαήλα – Νίκολα
Μουργελά, Γεώργιος Πετρίδης Αναστάσιος Χατζηιωάννου, Αγγελική Χριστάκη και Κωνσταντίνος
Κυριακίδης, οι οποίοι διακρίθηκαν για την επιστημονική πρωτοτυπία της έρευνάς
τους. «Χωρίς οικονομικούς
πόρους δεν υπάρχει ερευνητική πρόοδος, γι’ αυτό η
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ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Βραδιά βραβεύσεων

Το βραβείο αριστείας μέλους ΔΕΠ έλαβε ο καθηγητής της Σχολής
Μηχανικών Περιβάλλοντος Ευ. Γιδαράκος.

Με το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας μέλους ΔΕΠ τιμήθηκε ο
καθηγητής Αρχιτεκτόνων Ν. Σκουτέλης.

Το βραβείο διδακτικού έργου σε μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ 2018
απονεμήθηκε στον Π. Σπανουδάκη από τη Σχολή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης.

Με το βραβείο διδακτικού έργου σε μέλος ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ
βραβεύτηκε ο Ευ. Πετράκης από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων.

μεγάλη κρητική οικογένεια
της Αμερικής θα παραμείνει
πιστή στην υπόσχεσή να
χρηματοδοτεί τους αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες
κάθε χρόνο», τόνισε η κα
Γιαννούλια στον χαιρετισμός
της.
Των υποτροφιών ακολούθησε η απονομή του βραβείου ιατρού “Ιωάννου Χριστάκη”, ύψους 1000 ευρώ,
από την πρόεδρο της Επιτροπής του Κληροδοτήματος
της Παγκρητικής Αμερικής
Α. Γαννούλια στους φοιτητές
από το Λασίθι Εμμανουήλ
Λουλουδάκης και Γεώρ-

γιος Παπαδούλης.
Επίσης, εκ μέρους του καλλιτεχνικού σωματείου
“Κρητική Μούσα” ο αντιπρόεδρος του Σωματείου
Σωτήρης Αρετουλάκης
απένειμε υποτροφία ύψους
2.000 ευρώ στον φοιτητή

Στυλιανό Παπαδόπουλο,
ενώ οι απονομές ολοκληρώθηκαν με τις υποτροφίες
αριστείας, ύψους 3.000 ευρώ,
του Ιδρύματος Limmat στους
αποφοίτους περιβαλλοντικής
μηχανικής Αικατερίνη
Τρουλλάκη, Μαρίνα Για-

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Στήριξη σπουδαστών
Δημόσιου ΙΕΚ
Το Σωματείο Επισιτισμού νομού Χανίων «χαιρετίζει
την ενέργεια των σπουδαστών του τμήματος μαγειρικής
που μαζί με άλλους σπουδαστές άλλων ειδικοτήτων

μαλάκη και Μαρία Χατζησυμεών.
Για μια ιδιαίτερη ημέρα
έκανε λόγο ο πρύτανης του
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
υπογραμμίζοντας ότι το Πολυτεχνείο μπορεί να είναι

Σε καθηγητές
και φοιτητές
του Ιδρύματος

ένα από
τα 3-4 μικρότερα
ακαδημαϊκά ιδρύματα στην
Ελλάδα, ωστόσο, βρίσκεται
μέσα στα κορυφαία ιδρύματα
της χώρας σε ό,τι αφορά τις
ερευνητικές επιδόσεις. «Σημαντικότατη συμβολή σε
αυτό έχουν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές και οι υποψήφιοι
διδάκτορες οι οποίοι έχουν
συμβάλει σημαντικά σε αυτή
την ανοδική πορεία του Πολυτεχνείου», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Διαμαντόπουλος.
Ο τιμώμενος με το βραβείο
αριστείας 2018 Ευάγγελος
Γιδαράκος πραγματοποίησε
ομιλία με θέμα τη δουλειά
που γίνεται στο Εργαστήριο
Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του
Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ
η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την απονομή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών
διπλωμάτων στους φοιτητές
που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στα
αντίστοιχα πεδία.
ΔΗΜ. ΜΑΡ.

με κοινά προβλήματα διάλεξαν τον δρόμο της δράσης
για όλα αυτά που από την αρχή της φοίτησής τους
στην σχολή θεωρούν πως βάζουν φρένο στην ομαλή
λειτουργία της».
Το Σωματείο καταγγέλλει την κατάσταση που βιώνουν
οι σπουδαστές στο δημόσιο ΙΕΚ Χανίων και καλεί
«τα άλλα σωματεία του νομού να πάρουν θέση στήριξης
των σπουδαστών. Να εκφραστεί η αλληλεγγύη προς
τον αγώνα τους».

