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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Το τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας
σε αριθµό φοιτητών

Άνοιξε ο δρόµος για την υλοποίηση της συγχώνευσης των δύο ΤΕΙ, Αθήνας και Πειραιά , ώστε το νέο
πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής να µπει στα φετινά µηχανογραφικά και να ανοίξει τις πύλες του
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, µετά την ψήφιση στις αρχές της περασµένης εβδοµάδας του νοµοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την ίδρυσή του.

Υπενθυµίζεται, ότι το νοµοσχέδιο -το οποίο σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία του υπουργείου χαρακτηρίζει
«εµβληµατικό»- ψηφίστηκε µε ενισχυµένη πλειοψηφία επί της αρχής από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των
ΑΝΕΛ και της Νέας Δηµοκρατίας και µε διακοµµατική συναίνεση σε επιµέρους άρθρα.

Το νέο πανεπιστήµιο θα είναι το τρίτο µεγαλύτερο της χώρας σε αριθµό φοιτητών, καθώς θα
σπουδάζουν σε αυτό -σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου- 24.119 φοιτητές. Στην πρώτη θέση, σε
αριθµό φοιτητών βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, µε 31.756 φοιτητές και
ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε 28.669.

Όπως ορίζει πλέον ο νόµος, νέο Πανεπιστήµιο θα έχει 26 τµήµατα , τα οποία θα περιλαµβάνονται στις
πέντε σχολές του: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες, β) Επιστήµες Μηχανικού, γ)
Επιστήµες Τροφίµων, δ) Επιστήµες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Ειδικότερα, η Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών θα περιλαµβάνει τα
τµήµατα α) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γ) Διοίκησης Τουρισµού, δ) Κοινωνικής Εργασίας, ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, καθώς επίσης και
το τµήµα Προσχολικής Αγωγής.

Η Σχολή Μηχανικών θα συγκροτείται από τα τµήµατα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων
Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών Μηχανικών.

Η Σχολή Επιστηµών Τροφίµων θα συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων
και Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών.

Η Σχολή Επιστηµών Υγείας θα συγκροτείται από τα τµήµατα: α) Βιοϊατρικών Επιστηµών, β) Δηµόσιας
και Κοινοτικής Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής και ζ) Φυσικοθεραπείας.

Τέλος, η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, θα
περιλαµβάνει τα τµήµατα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, γ)
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Το πανεπιστήµιο θα διοικείται προσωρινά από δεκαπενταµελή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποίας θα
λήξει έναν χρόνο από την ηµεροµηνία συγκρότησής της. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και
Συγκλήτου θα γίνουν τρεις µήνες πριν τη λήξη της θητείας της Διοικούσας.

Η Διοικούσα Επιτροπή θα είναι αρµόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού
προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του Ιδρύµατος, καθώς
και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυµα.

Από το νόµο, ορίζεται και η ένταξη των µελών ΔΕΠ των απορροφώµενων ΤΕΙ στα  τµήµατα
του πανεπιστηµίου: Τα µέλη ΔΕΠ αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών ΔΕΠ του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κατ′ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων (α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές,
επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων. Όσοι έχουν προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ
εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου. Οι
αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές που έχουν τακτική θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται επίσης σε
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες µετατρέπονται σε οργανικές µετά από αίτησή τους. Για όλο το
εκπαιδευτικό προσωπικό, η υπαγωγή στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς θα γίνει από 1-1-2019.

Οι φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στα δύο ΤΕΙ, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στα τµήµατα του πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Τα προπτυχιακά µαθήµατα τµηµάτων των απορροφώµενων ΤΕΙ, συνεχίζονται σύµφωνα µε
το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (2017-18). Ωστόσο, από το χειµερινό εξάµηνο του ερχόµενοι ακαδηµαϊκού έτους
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(2018-19), θα εφαρµόζονται τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.

Η αντιστοίχηση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων των απορροφώµενων ΤΕΙ µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής θα γίνουν
ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του κάθε τµήµατος. Έτσι, καθορίζονται τα µαθήµατα που
υπολείπονται να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που προσφέρονται βάσει
των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων του πανεπιστηµίου, ώστε να λάβει τον τίτλο σπουδών είτε
τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, είτε τµήµατος ΤΕΙ ανάλογα µε την επιλογή του φοιτητή.
Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
στο τµήµα του ΤΕΙ στο οποίο έχουν εισαχθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του
τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018.

Ο αριθµός των φοιτητών που θα εντάσσονται στα νέα τµήµατα, θα προκύψει ύστερα από σχετική πράξη
του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη.

Για τους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-19 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών προσαυξανόµενη κατά τέσσερα εξάµηνα, δεν
µπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµίου, αλλά έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους από το ΤΕΙ.

Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ µέσω των
Πανελλαδικών Εξετάσεων στα πανεπιστήµια στο 5%, από 1% που είναι µέχρι σήµερα. Ωστόσο, ειδικά για
το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τις επερχόµενες Πανελλαδικές, το ποσοστό εισαγωγής των
αποφοίτων ΕΠΑΛ θα είναι 10%.

Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά, τα διπλώµατα που θα απονεµηθούν σε φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί και
παρακολουθούν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τµήµατα των απορροφώµενων ΤΕΙ, θα
απονεµηθούν από τα αντίστοιχα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ως διπλώµατα
µεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστηµίου.

Με τον νόµο, καθορίζονται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραµµάτων σπουδών στα
ΑΕΙ (και κατ′ επέκτασιν και στο νέο πανεπιστήµιο). Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, θα αφορούν
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, θα παρέχουν διπλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων και η φοίτηση σε αυτά θα είναι δωρεάν.

To νέο πανεπιστήµιο θα συνεχίσει τη λειτουργία του στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδοµές των δύο ΤΕΙ
από τα οποία δηµιουργείται, ωστόσο, οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν, ιδιαίτερα και µε τη λειτουργία
των διετών δοµών, αναµένεται να καλυφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, οι δήµοι της
Δυτικής Αττικής έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παραχωρήσουν στο υπουργείο για το νέο
πανεπιστήµιο κτίρια ή/και εκτάσεις, σε συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου στα τέλη
Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Το τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας
σε αριθµό φοιτητών

Άνοιξε ο δρόµος για την υλοποίηση της συγχώνευσης των δύο ΤΕΙ, Αθήνας και Πειραιά , ώστε το νέο
πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής να µπει στα φετινά µηχανογραφικά και να ανοίξει τις πύλες του
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, µετά την ψήφιση στις αρχές της περασµένης εβδοµάδας του νοµοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την ίδρυσή του.

Υπενθυµίζεται, ότι το νοµοσχέδιο -το οποίο σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία του υπουργείου χαρακτηρίζει
«εµβληµατικό»- ψηφίστηκε µε ενισχυµένη πλειοψηφία επί της αρχής από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των
ΑΝΕΛ και της Νέας Δηµοκρατίας και µε διακοµµατική συναίνεση σε επιµέρους άρθρα.

Το νέο πανεπιστήµιο θα είναι το τρίτο µεγαλύτερο της χώρας σε αριθµό φοιτητών, καθώς θα
σπουδάζουν σε αυτό -σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου- 24.119 φοιτητές. Στην πρώτη θέση, σε
αριθµό φοιτητών βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, µε 31.756 φοιτητές και
ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε 28.669.

Όπως ορίζει πλέον ο νόµος, νέο Πανεπιστήµιο θα έχει 26 τµήµατα , τα οποία θα περιλαµβάνονται στις
πέντε σχολές του: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες, β) Επιστήµες Μηχανικού, γ)
Επιστήµες Τροφίµων, δ) Επιστήµες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Ειδικότερα, η Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών θα περιλαµβάνει τα
τµήµατα α) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γ) Διοίκησης Τουρισµού, δ) Κοινωνικής Εργασίας, ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, καθώς επίσης και
το τµήµα Προσχολικής Αγωγής.

Η Σχολή Μηχανικών θα συγκροτείται από τα τµήµατα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων
Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών Μηχανικών.

Η Σχολή Επιστηµών Τροφίµων θα συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων
και Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών.

Η Σχολή Επιστηµών Υγείας θα συγκροτείται από τα τµήµατα: α) Βιοϊατρικών Επιστηµών, β) Δηµόσιας
και Κοινοτικής Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής και ζ) Φυσικοθεραπείας.

Τέλος, η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, θα
περιλαµβάνει τα τµήµατα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, γ)
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Το πανεπιστήµιο θα διοικείται προσωρινά από δεκαπενταµελή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποίας θα
λήξει έναν χρόνο από την ηµεροµηνία συγκρότησής της. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και
Συγκλήτου θα γίνουν τρεις µήνες πριν τη λήξη της θητείας της Διοικούσας.

Η Διοικούσα Επιτροπή θα είναι αρµόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού
προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του Ιδρύµατος, καθώς
και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυµα.

Από το νόµο, ορίζεται και η ένταξη των µελών ΔΕΠ των απορροφώµενων ΤΕΙ στα  τµήµατα
του πανεπιστηµίου: Τα µέλη ΔΕΠ αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών ΔΕΠ του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κατ′ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων (α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές,
επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων. Όσοι έχουν προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ
εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου. Οι
αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές που έχουν τακτική θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται επίσης σε
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες µετατρέπονται σε οργανικές µετά από αίτησή τους. Για όλο το
εκπαιδευτικό προσωπικό, η υπαγωγή στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς θα γίνει από 1-1-2019.

Οι φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στα δύο ΤΕΙ, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στα τµήµατα του πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Τα προπτυχιακά µαθήµατα τµηµάτων των απορροφώµενων ΤΕΙ, συνεχίζονται σύµφωνα µε
το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (2017-18). Ωστόσο, από το χειµερινό εξάµηνο του ερχόµενοι ακαδηµαϊκού έτους
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(2018-19), θα εφαρµόζονται τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.

Η αντιστοίχηση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων των απορροφώµενων ΤΕΙ µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής θα γίνουν
ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του κάθε τµήµατος. Έτσι, καθορίζονται τα µαθήµατα που
υπολείπονται να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που προσφέρονται βάσει
των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων του πανεπιστηµίου, ώστε να λάβει τον τίτλο σπουδών είτε
τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, είτε τµήµατος ΤΕΙ ανάλογα µε την επιλογή του φοιτητή.
Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
στο τµήµα του ΤΕΙ στο οποίο έχουν εισαχθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του
τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018.

Ο αριθµός των φοιτητών που θα εντάσσονται στα νέα τµήµατα, θα προκύψει ύστερα από σχετική πράξη
του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη.

Για τους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-19 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών προσαυξανόµενη κατά τέσσερα εξάµηνα, δεν
µπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµίου, αλλά έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους από το ΤΕΙ.

Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ µέσω των
Πανελλαδικών Εξετάσεων στα πανεπιστήµια στο 5%, από 1% που είναι µέχρι σήµερα. Ωστόσο, ειδικά για
το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τις επερχόµενες Πανελλαδικές, το ποσοστό εισαγωγής των
αποφοίτων ΕΠΑΛ θα είναι 10%.

Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά, τα διπλώµατα που θα απονεµηθούν σε φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί και
παρακολουθούν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τµήµατα των απορροφώµενων ΤΕΙ, θα
απονεµηθούν από τα αντίστοιχα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ως διπλώµατα
µεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστηµίου.

Με τον νόµο, καθορίζονται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραµµάτων σπουδών στα
ΑΕΙ (και κατ′ επέκτασιν και στο νέο πανεπιστήµιο). Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, θα αφορούν
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, θα παρέχουν διπλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων και η φοίτηση σε αυτά θα είναι δωρεάν.

To νέο πανεπιστήµιο θα συνεχίσει τη λειτουργία του στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδοµές των δύο ΤΕΙ
από τα οποία δηµιουργείται, ωστόσο, οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν, ιδιαίτερα και µε τη λειτουργία
των διετών δοµών, αναµένεται να καλυφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, οι δήµοι της
Δυτικής Αττικής έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παραχωρήσουν στο υπουργείο για το νέο
πανεπιστήµιο κτίρια ή/και εκτάσεις, σε συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου στα τέλη
Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γυρίζουν την πλάτη στους εργαζόµενους στην Υγεία;

Από τη στήλη «Αλάτι & πιπέρι» του ygeionomikoi.gr

Φαίνεται ότι η φραστική αντιπαράθεση της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας δεν περιορίζεται μόνο στις ανακοινώσεις ή τις ανούσιες αντιπαραθέσεις στο διαδίκτυο,
αλλά μεταφέρεται και σε θεσμικές λειτουργίες – αυτή τη φορά με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου
Υγείας.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ΠΟΕΔΗΝ, παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη Ομοσπονδία στο
χώρο της υγείας, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε συσκέψεις αλλά και από τη συγκρότηση
επιτροπών. Πρόσφατο παράδειγμα, ο αποκλεισμός της από την κοινή διυπουργική επιτροπή, η οποία
συγκροτείται μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την
προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και
άλλων επαγγελµατιών υγείας.

Παρά το γεγονός ότι στην επιτροπή συμμετέχουν τόσο επιστημονικές ενώσεις όπως ο ΠΙΣ, η ΕΝΕ, ο
Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κλπ, όσο και συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η ΟΕΝΓΕ, αποκλείεται η
ΠΟΕΔΗΝ. Στην επιτροπή αυτή, το Υπουργείο Υγείας φρόντισε επίσης να μη λείπει η διορισμένη (από το
υπουργείο) ηγεσία του ΕΣΑΝ που θέλει να εµφανίζεται ως εκπρόσωπος του νοσηλευτικού κλάδου.

Είναι προφανές ότι ο αποκλεισμός της ΠΟΕΔΗΝ σχετίζεται άμεσα με την αντιπαράθεση που υπάρχει
ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, και σε καμία περίπτωση δε
γίνεται με καθαρά συνδικαλιστικά κριτήρια. Η πολιτική ηγεσία φαίνεται να προσπερνά πολύ εύκολα το
γεγονός ότι η ΠΟΕΔΗΝ, ανεξάρτητα της συγκεκριμένης πλειοψηφίας που βρίσκεται στη διοίκησή της,
εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο των εργαζοµένων στη Δηµόσια Υγεία.

Ο αποκλεισμός λοιπόν της ΠΟΕΔΗΝ από τις επιτροπές δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραγκωνισμός της
ηγετικής της οµάδας, αλλά ως απαξίωση του συνόλου των εργαζοµένων που εκπροσωπεί.

Βεβαίως, αυτή η τακτική γίνεται βούτυρο στο ψωμί της ηγετικής ομάδας της ΠΟΕΔΗΝ, ώστε να «έχει
λόγους» να συνεχίσει τις ανούσιες αντιπαραθέσεις που λίγη σχέση έχουν με τα προβλήματα της δημόσιας
υγείας και των εργαζομένων σε αυτή, αλλά υπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Αντίστοιχα, η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου αξιοποιεί αυτή την αντιπαράθεση προκειμένου να βγει λάδι και να
δικαιολογήσει την προσχώρηση της στις µνηµονιακές πολιτικές.

Οι μόνοι χαμένοι από τις κοκορομαχίες τους είναι οι εργαζόμενοι και η Δημόσια Υγεία, αφού κρίσιμα
ζητήματα που τους αφορούν μένουν στο περιθώριο της συζήτησης, προκειμένου να υπηρετηθούν
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες.

Εκτύπωσε ή στείλε email το άρθρο!
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Στα «σκαριά» το πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Υ

πενθυµίζεται, ότι το νοµοσχέδιο -το οποίο σε κάθε ευκαιρία η ηγεσία του υπουργείου χαρακτηρίζει
«εµβληµατικό»- ψηφίστηκε µε ενισχυµένη πλειοψηφία επί της αρχής από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των
ΑΝΕΛ και της Νέας Δηµοκρατίας και µε διακοµµατική συναίνεση σε επιµέρους άρθρα.Το τρίτο µεγαλύτερο
πανεπιστήµιο της χώρας, σε αριθµό φοιτητών
Το νέο πανεπιστήµιο θα είναι το τρίτο µεγαλύτερο της χώρας σε αριθµό φοιτητών, καθώς θα σπουδάζουν
σε αυτό -σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου- 24.119 φοιτητές. Στην πρώτη θέση, σε αριθµό φοιτητών
βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, µε 31.756 φοιτητές και ακολουθεί στη δεύτερη
θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε 28.669.
Σχολές και Τµήµατα
Όπως ορίζει πλέον ο νόµος, νέο Πανεπιστήµιο θα έχει 26 τµήµατα, τα οποία θα περιλαµβάνονται στις πέντε
σχολές του: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες, β) Επιστήµες Μηχανικού, γ) Επιστήµες
Τροφίµων, δ) Επιστήµες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.Ειδικότερα, η Σχολή
Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών θα περιλαµβάνει τα τµήµατα α) Αρχειονοµίας,
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Διοίκησης Τουρισµού, δ)
Κοινωνικής Εργασίας, ε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, καθώς επίσης και το τµήµα Προσχολικής
Αγωγής.
Η Σχολή Μηχανικών θα συγκροτείται από τα τµήµατα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β)
Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων
Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών Μηχανικών.
Η Σχολή Επιστηµών Τροφίµων θα συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων και
Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών.
Η Σχολή Επιστηµών Υγείας θα συγκροτείται από τα τµήµατα: α) Βιοϊατρικών Επιστηµών, β) Δηµόσιας και
Κοινοτικής Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής και ζ) Φυσικοθεραπείας.
Τέλος, η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, θα
περιλαµβάνει τα τµήµατα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, γ)
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.
Διοίκηση
Το πανεπιστήµιο θα διοικείται προσωρινά από δεκαπενταµελή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποίας θα
λήξει έναν χρόνο από την ηµεροµηνία συγκρότησής της. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και
Συγκλήτου θα γίνουν τρεις µήνες πριν τη λήξη της θητείας της Διοικούσας.
Η Διοικούσα Επιτροπή θα είναι αρµόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού
προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του Ιδρύµατος, καθώς
και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που αφορά στο Ίδρυµα.
Μέλη ΔΕΠ
 
Από το νόµο, ορίζεται και η ένταξη των µελών ΔΕΠ των απορροφώµενων ΤΕΙ στα τµήµατα του
πανεπιστηµίου: Τα µέλη ΔΕΠ αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής κατ′ αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων (α΄ βαθµίδας, αναπληρωτές, επίκουροι,
υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.
Όσοι έχουν προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση
µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται σε
αντίστοιχης βαθµίδας οργανική θέση επί θητεία µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου. Οι αναπληρωτές και επίκουροι
καθηγητές που έχουν τακτική θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, οι
οποίες µετατρέπονται σε οργανικές µετά από αίτησή τους. Για όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, η υπαγωγή
στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς θα γίνει από 1-1-2019.
Φοιτητές
Οι φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στα δύο ΤΕΙ, θα ενταχθούν αυτοδίκαια στα τµήµατα του πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Τα προπτυχιακά µαθήµατα τµηµάτων των απορροφώµενων ΤΕΙ, συνεχίζονται σύµφωνα µε
το καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών µέχρι την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (2017-18). Ωστόσο, από το χειµερινό εξάµηνο του ερχόµενοι ακαδηµαϊκού έτους
(2018-19), θα εφαρµόζονται τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής.
Η αντιστοίχηση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων των απορροφώµενων ΤΕΙ µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής θα γίνουν
ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του κάθε τµήµατος. Έτσι, καθορίζονται τα µαθήµατα που
υπολείπονται να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που προσφέρονται βάσει
των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων του πανεπιστηµίου, ώστε να λάβει τον τίτλο σπουδών είτε
τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, είτε τµήµατος ΤΕΙ ανάλογα µε την επιλογή του φοιτητή.
Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών
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στο τµήµα του ΤΕΙ στο οποίο έχουν εισαχθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία του
τµήµατος έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018.
Ο αριθµός των φοιτητών που θα εντάσσονται στα νέα τµήµατα, θα προκύψει ύστερα από σχετική πράξη
του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη.
Για τους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-19 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών προσαυξανόµενη κατά τέσσερα εξάµηνα, δεν
µπορούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµίου, αλλά έχουν µόνο το δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους από το ΤΕΙ.
Στο 10% το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ µέσω των
Πανελλαδικών Εξετάσεων στα πανεπιστήµια στο 5%, από 1% που είναι µέχρι σήµερα. Ωστόσο, ειδικά για
το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τις επερχόµενες Πανελλαδικές, το ποσοστό εισαγωγής των
αποφοίτων ΕΠΑΛ θα είναι 10%.
Μεταπτυχιακά
Όσον αφορά τα µεταπτυχιακά, τα διπλώµατα που θα απονεµηθούν σε φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί και
παρακολουθούν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τµήµατα των απορροφώµενων ΤΕΙ, θα
απονεµηθούν από τα αντίστοιχα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ως διπλώµατα
µεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστηµίου.
Δοµές Διετούς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Με τον νόµο, καθορίζονται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραµµάτων σπουδών στα
ΑΕΙ (και κατ′ επέκτασιν και στο νέο πανεπιστήµιο). Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, θα αφορούν
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, θα παρέχουν διπλώµατα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων και η φοίτηση σε αυτά θα είναι δωρεάν.
Υποδοµές
To νέο πανεπιστήµιο θα συνεχίσει τη λειτουργία του στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδοµές των δύο ΤΕΙ
από τα οποία δηµιουργείται, ωστόσο, οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν, ιδιαίτερα και µε τη λειτουργία
των διετών δοµών, αναµένεται να καλυφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, οι δήµοι της
Δυτικής Αττικής έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παραχωρήσουν στο υπουργείο για το νέο
πανεπιστήµιο κτίρια ή/και εκτάσεις, σε συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου στα τέλη
Ιανουαρίου.
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Πανεπιστήµιο Δυτ. Αττικής, το τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας σε
αριθµό φοιτητών

Άνοιξε ο δρόµος για  την υλοποίηση της συγχώνευσης των δύο ΤΕΙ, Αθήνας και Πειραιά , ώστε
το νέο πανεπιστήµιο της Δυτικής Αττικής να  µπει στα  φετινά  µηχανογραφικά  και να  ανοίξει
τις πύλες του τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, µετά  την ψήφιση στις αρχές της περασµένης
εβδοµάδας του νοµοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για  την
ίδρυσή του.

Υπενθυµίζεται, ότι το νοµοσχέδιο -το οποίο σε κάθε ευκαιρία  η ηγεσία  του υπουργείου
χαρακτηρίζει «εµβληµατικό»- ψηφίστηκε µε ενισχυµένη πλειοψηφία  επί της αρχής από τους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και της Νέας Δηµοκρατίας και µε διακοµµατική συναίνεση
σε επιµέρους άρθρα .

Το τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας, σε αριθµό φοιτητών

Το νέο πανεπιστήµιο θα  είναι το τρίτο µεγαλύτερο της χώρας σε αριθµό φοιτητών, καθώς θα
σπουδάζουν σε αυτό -σύµφωνα  µε τα  στοιχεία  του υπουργείου- 24.119 φοιτητές. Στην πρώτη
θέση, σε αριθµό φοιτητών βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, µε
31.756 φοιτητές και ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, µε 28.669.

Σχολές και Τµήµατα

Όπως ορίζει πλέον ο νόµος, νέο Πανεπιστήµιο θα  έχει 26 τµήµατα , τα  οποία  θα
περιλαµβάνονται στις πέντε σχολές του: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονοµικές
Επιστήµες, β) Επιστήµες Μηχανικού, γ) Επιστήµες Τροφίµων, δ) Επιστήµες Υγείας και
Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Ειδικότερα , η Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών θα  περιλαµβάνει τα
τµήµατα  α) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης
Επιχειρήσεων, γ) Διοίκησης Τουρισµού, δ) Κοινωνικής Εργασίας, ε) Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής, καθώς επίσης και το τµήµα  Προσχολικής Αγωγής.

Η Σχολή Μηχανικών θα  συγκροτείται από τα  τµήµατα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και
Παραγωγής, δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας &
Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών
Μηχανικών.

Η Σχολή Επιστηµών Τροφίµων θα  συµπεριλαµβάνει τα  τµήµατα  Επιστήµης και Τεχνολογίας
Τροφίµων και Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών.

Η Σχολή Επιστηµών Υγείας θα  συγκροτείται από τα  τµήµατα: α) Βιοϊατρικών Επιστηµών, β)
Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής και ζ)
Φυσικοθεραπείας.

Τέλος, η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
θα  περιλαµβάνει τα  τµήµατα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, β) Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής, γ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Διοίκηση

Το πανεπιστήµιο θα  διοικείται προσωρινά  από δεκαπενταµελή Διοικούσα  Επιτροπή, η
θητεία  της οποίας θα  λήξει έναν χρόνο από την ηµεροµηνία  συγκρότησής της. Οι εκλογές
για  την ανάδειξη Πρύτανη και Συγκλήτου θα  γίνουν τρεις µήνες πριν τη λήξη της θητείας
της Διοικούσας.

Η Διοικούσα  Επιτροπή θα  είναι αρµόδια  και για  την έγκριση του ετήσιου τακτικού
οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού
απολογισµού του Ιδρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που
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αφορά  στο Ίδρυµα .

Μέλη ΔΕΠ

Από το νόµο, ορίζεται και η ένταξη των µελών ΔΕΠ των απορροφώµενων ΤΕΙ στα  τµήµατα
του πανεπιστηµίου: Τα  µέλη ΔΕΠ αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών ΔΕΠ του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κατ? αντιστοίχιση των κατεχόµενων θέσεων (α΄ βαθµίδας,
αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό
καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων. Όσοι έχουν προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ
εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου και οι
κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία  µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας
οργανική θέση επί θητεία  µέλους ΔΕΠ πανεπιστηµίου. Οι αναπληρωτές και επίκουροι
καθηγητές που έχουν τακτική θέση µέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς
θέσεις, οι οποίες µετατρέπονται σε οργανικές µετά  από αίτησή τους. Για  όλο το
εκπαιδευτικό προσωπικό, η υπαγωγή στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς θα  γίνει από 1-
1-2019.

Φοιτητές

Οι φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στα  δύο ΤΕΙ, θα  ενταχθούν αυτοδίκαια  στα  τµήµατα  του
πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Τα  προπτυχιακά  µαθήµατα  τµηµάτων των απορροφώµενων
ΤΕΙ, συνεχίζονται σύµφωνα  µε το καθορισµένο πρόγραµµα  σπουδών µέχρι την ολοκλήρωση
των εξαµήνων και των εξετάσεων για  το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος (2017-18). Ωστόσο, από το
χειµερινό εξάµηνο του ερχόµενοι ακαδηµαϊκού έτους (2018-19), θα  εφαρµόζονται τα
προπτυχιακά  προγράµµατα  σπουδών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.

Η αντιστοίχηση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων των
απορροφώµενων ΤΕΙ µε µαθήµατα  του προγράµµατος σπουδών των τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής θα  γίνουν ύστερα  από σχετική απόφαση της Συνέλευσης
του κάθε τµήµατος. Έτσι, καθορίζονται τα  µαθήµατα  που υπολείπονται να  ολοκληρώσει
επιτυχώς κάθε φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που προσφέρονται βάσει των
προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων του πανεπιστηµίου, ώστε να  λάβει τον τίτλο
σπουδών είτε τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, είτε τµήµατος ΤΕΙ ανάλογα  µε
την επιλογή του φοιτητή. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα  στους φοιτητές να  επιλέξουν να
ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών στο τµήµα  του ΤΕΙ στο οποίο έχουν εισαχθεί,
υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραµµατεία  του τµήµατος έως την 30η
Σεπτεµβρίου 2018.

Ο αριθµός των φοιτητών που θα  εντάσσονται στα  νέα  τµήµατα , θα  προκύψει ύστερα  από
σχετική πράξη του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη.

Για  τους φοιτητές που κατά  την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2018-19 έχουν υπερβεί τη
διάρκεια  των εξαµήνων που απαιτούνται για  τη λήψη του τίτλου σπουδών προσαυξανόµενη
κατά  τέσσερα  εξάµηνα , δεν µπορούν να  λάβουν πτυχίο πανεπιστηµίου, αλλά  έχουν µόνο το
δικαίωµα  να  ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από το ΤΕΙ.

Στο 10% το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ

Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ
µέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα  πανεπιστήµια  στο 5%, από 1% που είναι µέχρι
σήµερα . Ωστόσο, ειδικά  για  το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και τις επερχόµενες
Πανελλαδικές, το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑΛ θα  είναι 10%.

Μεταπτυχιακά

Όσον αφορά  τα  µεταπτυχιακά , τα  διπλώµατα  που θα  απονεµηθούν σε φοιτητές που έχουν
ήδη εισαχθεί και παρακολουθούν Προγράµµατα  Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τµήµατα  των
απορροφώµενων ΤΕΙ, θα  απονεµηθούν από τα  αντίστοιχα  τµήµατα  του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής ως διπλώµατα  µεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστηµίου.

Δοµές Διετούς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Με τον νόµο, καθορίζονται οι διαδικασίες για  την ίδρυση των νέων διετών προγραµµάτων
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σπουδών στα  ΑΕΙ (και κατ? επέκτασιν και στο νέο πανεπιστήµιο). Τα  Κέντρα
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, θα  αφορούν τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, θα  παρέχουν
διπλώµατα  επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και η φοίτηση σε
αυτά  θα  είναι δωρεάν.

Υποδοµές

To νέο πανεπιστήµιο θα  συνεχίσει τη λειτουργία  του στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές
υποδοµές των δύο ΤΕΙ από τα  οποία  δηµιουργείται, ωστόσο, οι νέες ανάγκες που θα
προκύψουν, ιδιαίτερα  και µε τη λειτουργία  των διετών δοµών, αναµένεται να  καλυφθούν
από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα , οι δήµοι της Δυτικής Αττικής έχουν ήδη
εκφράσει την πρόθεσή τους να  παραχωρήσουν στο υπουργείο για  το νέο πανεπιστήµιο
κτίρια  ή/και εκτάσεις, σε συνάντηση που είχαν µε τον υπουργό, Κώστα  Γαβρόγλου στα  τέλη
Ιανουαρίου...
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