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Δελτίο Τύπου:  
Εγκαίνια του Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου. Mια Έλληνο ‐ Νορβηγική 
Εκπαιδευτική και Ερευνητική συνεργασία στη Ζάκυνθο. 
 
Με αφορμή την επίσημη έναρξη  του Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου,  έχουμε την τιμή να  προσκαλέσουμε 
τον Τύπο στην τελετή των εγκαινίων που θα γίνει την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, και ώρα 11.00 πμ στο 
αγρόκτημα της οικογένειας Θεριανού στην Καλλιθέα του Δήμου Αλυκών. Μετά τα εγκαίνια θα ακολουθήσει 
μεσημεριανό γεύμα στο αγρόκτημα της οικογένειας. 
 
Ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα κ. Sverre Stub και ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Κ. Αντώνιο 
Βλαβιανό., θα παραστεί στην τελετή των εγκαινίων και το μεσημεριανό γεύμα. 
 
Το Επιστημονικό Πάρκο Ζακύνθου είναι μια Ελληνο‐Νορβηγική  συνεργασία με σκοπό την εκπαίδευση, την 
έρευνα και την επιχειρηματικότητα στο νησί της Ζακύνθου. Στόχος είναι η έρευνα πάνω σε  βιώσιμα 
περιβαλλοντικά θέματα, όπως για παράδειγμα των υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία 
μεταξύ του Νορβηγικού Πανεπιστήμιου Επιστημών Ζωής, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων (ΤΕΙ) και του αγροκτήματος της  οικογένειας Θεριανού . 
 
Νορβηγοί  μαθητές στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο 
Πρώτο μικρό βήμα της δράσης του Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου αποτελεί η άφιξη Νορβηγών φοιτητών 
στη Ζάκυνθο προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης, σχετικό με θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής εφαρμοσμένης στις τεχνολογίες επεξεργασίας 
νερού. Τα εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώνεται και καθοδηγείται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο 
Επιστημών Ζωής. 
 
Το πρόγραμμα μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στη Ζάκυνθο την εβδομάδα μεταξύ 10 και 17 Απριλίου 
2011, είναι μέρος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster) του Νορβηγικού πανεπιστήμιου 
Επιστήμων Ζωής με αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογίες Νερού». Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή εκπαιδευτικού προσωπικού του Νορβηγικού 
Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής και του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων. 
 
Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεργασία 
Ο σύλλογος Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός,  ο οποίος ιδρύθηκε  
με σκοπό να παρέχει οικονομική υποστήριξη  στους φοιτητές και στις ερευνητικές δραστηριότητες του 
Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου. Οι στόχοι είναι η  συγκέντρωση κεφαλαίων και η επιδότηση βραβείων, εκ 
μέρους του ταμείου υποτροφιών «Σπύρος Θεριανός». Ο σκοπός του ταμείου υποτροφιών «Σπύρος Θεριανός» 
(που ανήκει και διασφαλίζεται από τον σύλλογο) είναι μέσα από την χορήγηση υποτροφιών και την επιδότηση 
βραβείων , να υποστηρίξει την ανταλλαγή φοιτητών και  τις ερευνητικές δραστηριότητες στη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών της Ελλάδας και της Νορβηγίας. Με τη συμμετοχή σας  ως μέλη του συλλόγου 
υποστηρίζετε το έργο του Επιστημονικού πάρκου Ζακύνθου και του ταμείου υποτροφιών «Σπύρος Θεριανός». 
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Ο σύλλογος  επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου λειτουργεί στη Νορβηγία (όπου είναι η διεύθυνση 
διαχείρισης), και την Ελλάδα. 
 
Ο Σπυρίδων Θεριανός ήταν ένας Έλληνας φιλάνθρωπος από την Ζάκυνθο, αγρότης, πολιτικός με κοινωνικό 
όραμα, και πλούσια κοινωνική  δραστηριότητα. Υπήρξε  ένα  από τα ιδρυτικά μέλη της ΄σύστασης ιδρύματος 
για την  υποστήριξη ίδρυσης  του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
 
 
More information please contact:  
 
Επικοινωνία: 
Dr. Καμπιώτη ΑδαμαντίαEmail: akampiot@teiion.gr 
Τηλέφωνο: (0030) 6986 15 1264K.  
 
Θεριανός ∆ημήτρης 
Email: info@therianos.grΤηλέφωνο: (0030) 26950 83 373 
 
Knut Werner Lindeberg Alsén,  
kwalsen@online.no, Phone (0047) 48 89 31 72 
Project leader 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ιστορικό: 
Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (UMB) και το 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι.) υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης. Το 
παρόν μνημόνιο κατανόησης (ΜΚ) μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων έχει ως στόχο να διευκολύνει την 
συνεργασία πάνω σε προγράμματα εκπαιδευτικής ανταλλαγής, έρευνας, ανάπτυξης και διάχυσης 
πληροφορίας και τεχνολογίας. 
 
Εκπαίδευση φοιτητών στην Ζάκυνθο 
Πρώτο μικρό βήμα της δράσης του Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου αποτελεί η άφιξη Νορβηγών 
φοιτητών στη Ζάκυνθο προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης, σχετικό με θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής εφαρμοσμένης στις 
τεχνολογίες επεξεργασίας νερού. Τα εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώνεται και καθοδηγείται από 
το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής. 
 
Το πρόγραμμα μαθημάτων, που θα πραγματοποιηθούν στη Ζάκυνθο την εβδομάδα μεταξύ 10 και 
17 Απριλίου 2011, είναι μέρος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster) του 
Νορβηγικού πανεπιστήμιου Επιστήμων Ζωής με αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική και 
Τεχνολογίες Νερού». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή 
εκπαιδευτικού προσωπικού του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής και του Τμήματος 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 
 
Στο μέλλον η συνεργασία των δύο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σκοπεύει να συμπεριλάβει την 
ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών. 
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Πεδίο δοκιμής 
Το αγρόκτημα της οικογένειας Θεριανού στην Καλλιθέα του Δήμου Αλυκών( Θεριανός βίλες) 
ανέλαβαν  την δέσμευση να παρέχουν  τις πρακτικές διευκολύνσεις και ένα πεδίο δοκιμής για την 
εκπαίδευση των φοιτητών και την έρευνα. Όταν το πεδίο δοκιμής είναι έτοιμο για την κατάρτιση 
των φοιτητών και την έρευνα, το αγρόκτημα θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της συνεργασίας 
μεταξύ των τριών εταίρων. 
 
Ο σκοπός της  συνεργασίας μεταξύ του Νορβηγικού Πανεπιστήμιου Επιστημών Ζωής (umb), του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι.) και του αγροκτήματος της οικογένειας  
Θεριανού ( Θεριανός βίλες), είναι η μείωση της κατανάλωσης του νερού  και η 
επαναχρησιμοποίηση του ,καθώς και η διδασκαλία, η έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
περιβάλλοντος  μεταξύ της Νορβηγικής και της Ελληνικής βιομηχανίας. 
 
 

Περισσότερα για τους εταίρους: 
  
Σχετικά με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής 
Το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (UMB) αναγνωρίζεται ως κορυφαίο διεθνές κέντρο  
γνώσης, εστιάζοντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς του περιβάλλοντος 
και των βιοεπιστημών. Κύριοι τομείς εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου είναι η βιολογία, τα τρόφιμα, 
το περιβάλλον, η χρήση γης, καθώς και η  διαχείριση των φυσικών πόρων. 
 
Το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής είναι ένα κέντρο για την εθνική και διεθνή 
περιβαλλοντική έρευνα, με επίκεντρο την αειφόρο χρήση και διαχείριση των χερσαίων και υδάτινων 
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος για την καλυτέρευση των 
συνθηκών  διαβίωσης  του ανθρώπου και  των ζώων. Το κέντρο οργανώνει διεπιστημονικές 
ερευνητικές ομάδες στους τομείς των φυσικών επιστημών, τις κοινωνικές επιστήμες και την 
μηχανική. Η περιβαλλοντική έρευνα στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής είναι υψηλού 
διεθνούς κύρους, και βασίζεται σε εκτενή εθνικά και διεθνή δίκτυα. 
 
Τμήμα Μαθηματικών Επιστημών και Τεχνολογίας (IMT) 
 Το τμήμα Μαθηματικών Επιστημών και Τεχνολογίας (IMT) έχει  80 εργαζόμενους και περίπου 600 
φοιτητές. Το IMT είναι υπεύθυνο για  20 εργαστήρια διδασκαλίας και ερευνάς, εργαστήρια 
μηχανικής , ένα ιχθυοτροφείο και έναν μετεωρολογικό σταθμό. Το τμήμα είναι αρμόδιο για την 
τεχνολογική εκπαίδευση στο UMB, τα προγράμματα Bachelor και  την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών. Επιπλέον, το IMT είναι υπεύθυνο για τα βασικά μαθήματα που προσφέρονται σε 
όλες τις μελέτες του UMB, στα θέματα των μαθηματικών, της φυσικής και της επιστήμης των  
υπολογιστών. Η συνεργασία μεταξύ των ΤΕΙ και του UMB θα περιλαμβάνει ανταλλαγή φοιτητών και 
καθηγητών που σχετίζονται  με  5‐ετή master πάνω στην μελέτη του νερού και την περιβαλλοντική 
μηχανική. 
www.umb.no/about‐umb 
 
Σχετικά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων αποτελείται από 8 τμήματα τα οποία 
βρίσκονται σε τρία διαφορετικά νησιά του Ιονίου Πελάγους στη Δυτική Ελλάδα. Το Διοικητικό 
Κέντρο του Ιδρύματος βρίσκεται στην Κεφαλονιά, το μεγαλύτερο από τα τρία νησιά. Οι σπουδές στα 
Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων οδηγούν σε κτήση προπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατανέμονται 
στα διάφορα νησιά ως εξής: 

http://www.umb.no/about-umb
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Λευκάδα: 
1. Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
2. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία 
Κεφαλονιά: 
1. Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων 
2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
3. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας 
4. Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων 
Ζάκυνθος: 
1. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
2. Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας 
 
Department of Environmental Technology and Ecology  
– TEI of Ionian Islands – Zakynthos ‐ Greece 
The Department of Environmental Technology and Ecology is located on the island of Zakynthos and 
it was founded in 2003. It possesses approximately 350 active students and it offers a Bachelor’s 
degree upon graduation. The study program last 4 years (8 semesters), of which 3,5 years (7 
semesters) are dedicated to coursework and ½ a year (1 semester) is dedicated to six‐month practical 
training and an undergraduate thesis project. The academic staff of the department is composed of 5 
permanent and 30 non‐permanent members. 
 
The theoretical and lab coursework at the Department of Environmental Technology and Ecology 
aims at providing students with skills in the following areas: 

‐ Assessment of environmental quality  
‐ Waste management 
‐ Natural resources management and protection 
‐ Implementation of renewable energy technologies 
‐ Implementation of environmental control and auditing systems 
‐ Environmental Education 

 Links  
http://eco.teiion.gr 
http://www.teiion.gr 
 
Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας 
‐ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ‐ Ζάκυνθος ‐ Ελλάδα 
Το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας βρίσκεται στο νησί της Ζακύνθου και 
ιδρύθηκε το 2003. Διαθέτει περίπου 350 ενεργούς φοιτητές και προσφέρει πτυχίο Bachelor μετά την 
αποφοίτησή τους. Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 4 χρόνια (8 εξάμηνα), εκ των οποίων τα 3,5 έτη 
(7 εξάμηνα), είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μαθημάτων ενώ το τελευταίο εξάμηνο είναι 
αφιερωμένο στη διενέργεια πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση υποχρεωτικής πτυχιακής 
εργασίας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 5 μόνιμα μέλη του μόνιμου 
και 30 μη μόνιμα μέλη. 
 
Η θεωρητική και εργαστηριακή παρακολούθηση μαθημάτων στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 
και Οικολογίας στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές με τις δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς: 
‐ Αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
‐ Η διαχείριση των αποβλήτων 
‐ Διαχείριση φυσικών πόρων και την προστασία τους 
‐ Εφαρμογή των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

http://eco.teiion.gr/
http://www.teiion.gr/
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‐ Εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου 
‐ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Links  
http://eco.teiion.gr 
http://www.teiion.gr 
 
For more information about TEI, please contact:  
Dr. Dionysios Koulougliotis, Department Chairman, Associate Professor 
2 Calvou Sq., 29100, Zakynthos, Greece 
dkoul@teiion.gr, Phone: (00 30) 69 44 61 81 11 
 
 
Σχετικά με το οικογενειακό αγρόκτημα της οικογένειας Θεριανου και τις βίλες Θεριανός. 
 
Oι  βίλες  Θεριανός  είναι  αγροτουριστικές  κατοικίες  στο  εσωτερικό  του  αγροκτήματος  της 
οικογένειας Θεριανού. Η φάρμα διαθέτει 20 στρέμματα όπου καλλιεργεί βιολογικά τα παραδοσιακά 
ζακυνθινά  προϊόντα  του  σταφυλιού,  του  αμπελιού,  της  σταφίδας  και  πολλών  ειδών  οπωροφόρα 
δέντρα  και  λουλούδια.  Εφαρμόζοντας  τις  αρχές  της  βιολογικής  καλλιέργειας  παράγει  εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο, από τους αιωνόβιους ελαιώνες που ανήκουν στην οικογένεια εδώ και αιώνες,  
σε  μια  έκταση  30  στρεμμάτων,  στους  πρόποδες  του  βουνού  Καλλιθέα.  Οι    βίλες  Θεριανος 
προσφέρουν  φιλοξενία  βασιζόμενη  σε  περιβαλλοντικές,  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  αξίες, 
αναδεικνύοντας  την  εικόνα  της  αγροτικής  ζωής,  την  ομορφιά  της  Ζακυνθινής  φύσης  και  την 
Ελληνική  αυθεντικότητα.  Οι  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  στους  επισκέπτες,  είναι  η  κατοικία,  η 
συμμετοχή  στις  εργασίες  του  αγροκτήματος,  η  επαφή  με  τα  ζώα  και  τα  πουλιά,  η  ηρεμία,  η 
ανθρώπινη επαφή και η  επικοινωνία. 
 
Οι βίλες Θεριανός και το αγρόκτημα της οικογένειας Θεριανού (Καλλιθέα, Αλυκές) έχουν αναλάβει 
τη δέσμευση να διαθέσουν χώρο του αγροκτήματος για την διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής 
στην  συνεργασία  μεταξύ  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  και  του  Νορβηγικού 
Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής και των μελλοντικών εταίρων  τους. 
www.therianos.gr 
 
For more information about the Therianos Family Farm, please contact:  
Mr Dimitris Therianos 
info@therianos.gr, Phone: (0030) 69 79 11 33 66 
 
Σχετικά με το σύλλογο  Επιστημονικό Πάρκο Ζακύνθου  
Ο σύλλογος  Επιστημονικού  Πάρκου Ζακύνθου  είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος 
ιδρύθηκε  με σκοπό την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους φοιτητές, και τη χρηματοδότηση των 
ερευνητικών  δραστηριοτήτων του Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου. Οι στόχοι είναι η 
συγκέντρωση κεφαλαίων και  επιδότηση βραβείων , εξ ονόματος του ταμείου υποτροφιών «Σπύρος 
Θεριανός». Ο σκοπός του ταμείου υποτροφιών «Σπύρος Θεριανός» (όπου ανήκει και διασφαλίζεται 
από τον Σύλλογο) είναι μέσα από την χορήγηση  υποτροφιών και την επιδότηση βραβείων, να 
υποστηρίξει την ανταλλαγή φοιτητών και  ερευνητικών δραστηριοτήτων της συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών της Ελλάδας και της Νορβηγίας. Με την  συμμετοχή  σας στον σύλλογο, υποστηρίζετε  το 
έργο του συλλόγου και του ταμείου υποτροφιών «Σπύρος Θεριανός». 
 
Ο Σύλλογος  Επιστημονικού Πάρκου Ζακύνθου  λειτουργεί στη Νορβηγία (όπου είναι  η διεύθυνση 
διαχείρισης), και την Ελλάδα. 

http://eco.teiion.gr/
http://www.teiion.gr/
mailto:dkoul@teiion.gr
http://www.therianos.gr/
mailto:info@therianos.gr
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. Ο Σπυρίδων Θεριανός ήταν ένας Έλληνας φιλάνθρωπος από την Ζάκυνθο, αγρότης, πολιτικός με κοινωνικό 
όραμα, και πλούσια κοινωνική  δραστηριότητα. Υπήρξε  ένα  από τα ιδρυτικά μέλη της ΄σύστασης ιδρύματος 
για την  υποστήριξη ίδρυσης  του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
 
For more information about the Science Park Zakynthos Association, please contact:  
Θεριανού ∆ιονυσία  
Καλλιθέα - Ζάκυνθος info@therianos.gr 
Τηλ. (0030) 69 79 11 33 68 
www.spz‐association.org 
 
Knut Werner Lindeberg Alsén (President) 
kwalsen@online.no 
Phone (0047) 48 89 31 72 
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