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Το νοµοσχέδιο για την Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής στο alfavita.gr
Μία ηµέρα πριν κατατεθεί στην Βουλή το νοµοσχέδιο για την Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις, δηµοσιεύεται αποκλειστικά στο alfavita.gr
Παρακάτω µπορείτε να δείτε όλο το νοµοσχέδιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Άρθρο 1
Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

ALFAVITA.GR
1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, ως νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενο σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος και την περίπτ. α΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µε έδρα το Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), µε έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθηνών
(Τ.Ε.Ι. Αθηνών), µε έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των
εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται
ιδίως µε τα εξής γνωστικά πεδία:
α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονοµικές Επιστήµες,
β) Επιστήµες Μηχανικού,
γ) Επιστήµες Τροφίµων,
δ) Επιστήµες Υγείας και Πρόνοιας,
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.
2. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και σε όλες τις υποχρεώσεις των
συγχωνευόµενων Ιδρυµάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου
ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας για τα ακίνητα. Ο
εξοπλισµός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τµηµάτων και Σχολών των συγχωνευόµενων
Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 4, Τµήµατα και Σχολές του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τοµείς µεταφέρονται στα αντίστοιχα Τµήµατα. Αν ο εξοπλισµός, τα
εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή στο Τµήµα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, µεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεµείς δίκες,
χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
3. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µεταφέρονται στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, µε συνένωση των Μονάδων Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους
και εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα
δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα
έργα/ προγράµµατα που αυτοί έχουν αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων και
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά
συµπεριλαµβάνονται και όσα απορρέουν από συµβάσεις εργασίας και έργου µέχρι τη λήξη τους.
Άρθρο 2 www.alfavita.gr
Σχολές και Τµήµατα
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1. Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τµήµατα:
α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,
γγ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης,
ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γγ) Διοίκησης Τουρισµού,
δδ) Κοινωνικής Εργασίας,
εε) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής,
στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία.
γ) Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Βιοϊατρικών Επιστηµών,
ββ) Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γγ) Εργοθεραπείας,
δδ) Μαιευτικής,
εε) Νοσηλευτικής,
στστ) Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστηµών Τροφίµων, η οποία συγκροτείται από τα Τµήµατα:
αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων
ββ) Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών
2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8)
ακαδηµαϊκά εξάµηνα και περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές µονάδες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τµηµάτων, µε τη
σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούµενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της παρ. 2
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του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ALFAVITA.GR

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής είναι όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
Προσωρινά, και µέχρι την ανάδειξη των οργάνων αυτών µε εκλογική διαδικασία, το Ίδρυµα διοικείται από
τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου, ενώ οι Σχολές, τα Τµήµατα και οι
Τοµείς από προσωρινούς Κοσµήτορες, Προέδρους και Διευθυντές, αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 3.
Τοµείς συστήνονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.
4485/2017, µε απόφαση της οποίας καθορίζονται και οι προϋποθέσεις σύστασης Τοµέα µέχρι να εκδοθεί
Οργανισµός.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι ενδεκαµελής και αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή
αφυπηρετήσαντα. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής µεταξύ των µελών
της. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες Πρύτανη, µπορεί µε απόφασή του και προς υποβοήθηση
του έργου του να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες σε µέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Η
Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση θεµάτων που
εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.
3. Προσωρινοί Κοσµήτορες και Πρόεδροι Τµηµάτων, µέχρι την ανάδειξη µε εκλογική διαδικασία σύµφωνα
µε την παρ. 5, ορίζονται ύστερα από κλήρωση µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη συγκρότησή της. Δικαίωµα υποβολής
υποψηφιότητας συµµετοχής στην κλήρωση για την ανάδειξη Προσωρινών Κοσµητόρων και Προέδρων
Τµήµατος έχουν οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσµήτορες και Πρόεδροι των
αντίστοιχων ακαδηµαϊκών µονάδων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι.. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Πρόεδροι του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του
Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι υποψήφιοι και συµµετέχουν στην κλήρωση για
προσωρινοί Πρόεδροι του Τµήµατος, στο οποίο εντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 4. Σε περίπτωση µη
ύπαρξης υποψηφίου, µη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν από τη
διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαµβάνει το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. της οικείας ακαδηµαϊκής µονάδας,
ξεκινώντας από την α΄ βαθµίδα και έως τη βαθµίδα του αναπληρωτή, προκειµένου για Κοσµήτορα, και
έως τη βαθµίδα του επίκουρου προκειµένου για Πρόεδρο Τµήµατος. Οι προσωρινοί Διευθυντές Τοµέων,
εφόσον αυτοί συσταθούν, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές Κοσµήτορα Προέδρου και Διευθυντή
Τοµέα ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Μέσα στην ίδια προθεσµία συγκροτούνται και τα
προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τµηµάτων, στα οποία µετέχουν τα µέλη των αντίστοιχων
καταργούµενων οργάνων των Σχολών και Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισµό
της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων στα συλλογικά όργανα µελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών δεν µπορεί να υπερβαίνει
τον οριζόµενο στο ν. 4485/2017 για κάθε συλλογικό όργανο αριθµό. Αν τα µέλη αυτά πλεονάζουν η
Διοικούσα Επιτροπή επιλέγει τα µέλη των ανωτέρω κατηγοριών ύστερα από κλήρωση. Μέχρι τον ορισµό
των µονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των προηγούµενων εδαφίων, τις
αρµοδιότητες αυτών ασκούν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα.

ALFAVITA.GR
4. Την 31η-12-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών οργάνων διοίκησης των
προηγούµενων παραγράφων και αναλαµβάνουν τα νέα εκλεγµένα όργανα την 1η-1-2019.
5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των µονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έως τις 30-9-2018 σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 15, 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία, η αρµοδιότητα της
προκήρυξης περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστηµα επτά (7)
ηµερών, η αρµοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος της
Διοικούσας ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο είναι αρµόδιος και για την προκήρυξη εκλογών
για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα
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συλλογικά όργανα διοίκησης.
6. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017, των συγχωνευόµενων
Ε.Λ.Κ.Ε. καταργούνται και ορίζονται προσωρινά όργανα, µε θητεία έως την 31η-1-2019, µε απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη συγκρότησή της. Μέχρι τον ορισµό
των προσωρινών αυτών οργάνων τις αρµοδιότητές τους ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή. Οι Επιστηµονικά
Υπεύθυνοι των προγραµµάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει και τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε..
7. Οι θητείες του παρόντος άρθρου µπορεί να παρατείνονται για έως δύο φορές, για το σύνολο ή µη των
προσωρινών οργάνων, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, µε τις αντίστοιχες θέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρεται αυτοδικαίως στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Η µεταφορά του ανωτέρω
προσωπικού διαπιστώνεται µε σχετικές πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίες
µνηµονεύουν τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ηµεροµηνία ίδρυσης του πανεπιστηµίου.
2. α) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδηµαϊκούς τίτλους των µελών Δ.Ε.Π.
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, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται κατωτέρω. Οι κατέχοντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσωποπαγή θέση µέλους
Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθµίδας προσωποπαγή θέση µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, µε
την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν
τακτική θέση µέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εντάσσονται επίσης σε
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες µετατρέπονται σε τακτικές, ύστερα από αίτησή τους, µε απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
εντός δύο (2) µηνών από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και η πράξη µετατροπής εκδίδεται
χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής ανατρέχει στην ηµεροµηνία
ίδρυσης του Πανεπιστηµίου. Οι καθηγητές α΄ βαθµίδας εντάσσονται οµοίως σε προσωποπαγείς θέσεις και
αιτούνται τη µετατροπή της θέσης τους σε τακτική, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περιπτ. γ΄. Τα µέλη
Δ.Ε.Π. που παραµένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το µισθολογικό καθεστώς της θέσης που
κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄. Όσοι εντάσσονται σε
τακτικές θέσεις υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου από 1η-1-2019, εφόσον
η πράξη µετατροπής εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή, άλλως από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
β) Συγκεκριµένα, τα µέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής ως εξής:
αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτ. γγ΄.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
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Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε
ένα από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτ. γγ΄.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εµπορίας και Διαφήµισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτ. γγ΄.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται στο Τµήµα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Γραφιστικής και
Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται
στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Φυσικοθεραπείας
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Εργοθεραπείας του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Βιοϊατρικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο
Τµήµα Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Αισθητικής και Κοσµητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Βιοϊατρικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Νοσηλευτικής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μαιευτικής του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Κοινωνικής
Εργασίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία Αγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Επιστήµης
και Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
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Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα
Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο
Τµήµα Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα
Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υποπερίπτ. γγ΄.
γγ) Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται σε
ένα από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις
λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής, µε πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε επτά (7)
εργάσιµες ηµέρες και η απόφαση εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία
τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα
Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α΄ βαθµίδας, που υπηρετούν στα συγχωνευόµενα Τ.Ε.Ι. κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, και εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σύµφωνα µε την περίπτ. β΄,
µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου. Όποιος κατέχει
προσωποπαγή θέση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να ζητά τη µετατροπή της
προσωποπαγούς θέσης του σε µόνιµη τακτική θέση της ίδιας βαθµίδας, η οποία διενεργείται κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης. Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και βιογραφικό
σηµείωµα και κρίνεται από πενταµελή επιτροπή κρίσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να
διαπιστωθεί η συνδροµή των προβλεπόµενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ.
1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, προσόντων.
Συγκροτείται µία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, στην οποία
µετέχουν καθηγητές πανεπιστηµίου α΄ βαθµίδας συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό πεδίο
κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και τα µέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί. Οι
αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διµήνου από την υποβολή τους µε πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση
οι αιτήσεις που κατατίθενται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται
µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή τους.
ββ) Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για
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έλεγχο νοµιµότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεµφθούν µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριµένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης σχετική πράξη που µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού
που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρµογών), εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις
«λεκτόρων εφαρµογών» διατηρώντας το µισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρµογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία
αυτή υπάγεται: α) στις κείµενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές
εφαρµογών, και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το
δικαίωµα εκλέγειν, καθώς και συµµετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύµατος. Όποιος είναι
κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος υποβάλλει αίτηση στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο, η οποία
αποφασίζει για τη µετατροπή της θέσης σε προσωποπαγή θέση λέκτορα,, διατηρώντας παράλληλα το
δικαίωµα εξέλιξης σε θέση Επίκουρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν.
4009/2011. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο Πρύτανης εκδίδει για τη µετατροπή της θέσης
σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης µε συνηµµένο το απαιτούµενο
δικαιολογητικό, η οποία µνηµονεύει τη θέση και το όνοµα αυτού που την κατέχει και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη µετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Οι πράξεις µετατροπής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ίδρυσης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος κατά την ηµεροµηνία αυτή, άλλως την
ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστηµίου γίνεται µε
την έναρξη ισχύος της πράξης µετατροπής, ενώ η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η-1-2019,
εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή, άλλως από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η ένταξη των µελών Δ.Ε.Π. των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και η
υπαγωγή στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου, γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης, και κατά
παρέκκλιση των παρ. 2 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
στ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωµα µετατροπής υφιστάµενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.
ζ) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις µελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή µονιµοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί
αίτηση από το ενδιαφερόµενο για εξέλιξη µέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι
διαδικασίες µετακίνησης που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά
από το σηµείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρµόδια όργανα των αντίστοιχων σύµφωνα µε
την περίπτ. β΄ της παρ. 2 Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά τη δηµοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, εφαρµόζονται η περίπτ. α΄, η υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ και η περίπτ. γ΄ της παρ. 2.
η) Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τµήµα, που προβλέπεται στην
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. από
Τµήµα σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
θ) Τα έτη που τα µέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθµίδα ως µέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.
συνυπολογίζονται, µετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, σαν να έχουν διανυθεί στην
οικεία βαθµίδα καθηγητή πανεπιστηµίου.
3. α) Τα µέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τµήµατα/Σχολές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε
την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του παρόντος, ή στο Ίδρυµα, αναλόγως µε το που ανήκουν οι
θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεµηµένες σε Τοµείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τµήµα του
Πανεπιστηµίου στο οποίο εντάσσονται και τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τοµέας. Τα
µέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή
προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδηµαϊκό καθεστώς των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστηµίου,
καθώς και στο αντίστοιχο µισθολογικό καθεστώς. Η µισθολογική προσαρµογή επέρχεται την 1η-1-2019. Αν
προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόµενοι σε Τ.Ε.Ι.,
η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε
µελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που εξαιρούνται. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται σε ένα από τα Τµήµατα του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και τις λειτουργικές ανάγκες του
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Ιδρύµατος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογηµένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, µε πράξη του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τη
συγκρότησή της και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
εντάσσονται, µε την ανωτέρω διαδικασία, στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής ή στο Τµήµα
Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων µεταφέρονται στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, άλλως στην οικεία ακαδηµαϊκή µονάδα εάν ανήκουν σε Τοµέα, Τµήµα ή
Σχολή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό και το µισθολογικό
καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Οι εκκρεµείς διαδικασίες κρίσης και µονιµοποίησης µελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα
όργανα του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής στο οποίο εντάσσονται.
4. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα συγχωνευόµενα Τ.Ε.Ι., µεταφέρεται αυτοδικαίως στο
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή)
και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα. Οι δικηγόροι µε σύµβαση αορίστου χρόνου και
πάγια έµµισθη εντολή µεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να
ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους
όρους και την ίδια διάρκεια.
5. Προσωπικό των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
επιστηµονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδηµαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές
κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα
καθήκοντα τους στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής µε το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια
διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συµβάσεις έργου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία µετατροπής
θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 5
Φοιτητές

1. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν
ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη
πτυχίου, των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τµήµατα
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε την αντιστοιχία της περίπτ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται
αυτοδίκαια στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της
εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται
αυτοδίκαια στο Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής
κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της
εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του
Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.
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Πειραιά εντάσσονται στο Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του
Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
µε πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραµµατεία του
αντίστοιχου Τµήµατος έως την 30η-9-2018, η οποία δεν ανακαλείται.
2. Τα προπτυχιακά µαθήµατα Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύµφωνα µε το
καθορισµένο πρόγραµµα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαµήνων και των εξετάσεων για το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής εφαρµόζονται από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019. Η
διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, ως
προγραµµάτων σπουδών του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράµµατα αυτά θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύµφωνα µε τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο
εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
3. Με πράξη του Προέδρου Τµήµατος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος, γίνεται
αντιστοίχιση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων των συγχωνευόµενων Τ.Ε.Ι. µε
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
καθορίζονται:
α) τα µαθήµατα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τµήµατος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος
αριθµός µαθηµάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, µεταξύ των µαθηµάτων που
προσφέρονται από τα Τµήµατα του πανεπιστηµίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και
β) τα επιπλέον µαθήµατα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο
φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τµήµατος πανεπιστηµίου και τη λήψη του
πτυχίου πανεπι

https://aigialeiapress.com/
Publication date: 12/02/2018 18:34
Alexa ranking (Greece): 6088
https://aigialeiapress.com/2018/02/dorean-programma-axiologisis-atomon-pou-ec...

Δωρεάν πρόγραµµα αξιολόγησης ατόµων που έχουν χρόνια οσφυαλγία στο
Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αίγιο
tei-aigiou

Ανοιχτή πρόσκληση συµµετοχής ατόµων σε µελέτη που διεξάγεται στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού
προγράµµατος «Επιστήµες Αποκατάστασης» του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο
Αίγιο, απευθύνεται σε όσους πάσχουν από χρόνια οσφυαλγία.
Τα άτοµα που θα συµµετέχουν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα έχουν το προνόµιο να δεχθούν µια
ολοκληρωµένη θεραπευτική παρέµβαση για το πρόβληµα της οσφυαλγίας (ή και ισχιαλγίας), το οποίο
βασίζεται στα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι η
θεραπευτική παρέµβαση θα είναι ατοµική και εντελώς δωρεάν.
Οι εθελοντές που θα λάβουν µέρος στην µελέτη θα εξεταστούν από έναν έµπειρο φυσικοθεραπευτή. Μετά
την ολοκληρωµένη αξιολόγηση οι εθελοντές θα εντάσσονται στο πρόγραµµα παρέµβασης και θα δεχθούν
µια ολοκληρωµένη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη φυσικοθεραπευτική παρέµβαση η οποία θα περιλαµβάνει
ένα εξειδικευµένο ασκησιολόγιο για το πρόβληµα της µέσης τους. Τα πρόγραµµα θα έχει διάρκεια 6-8
εβδοµάδες. Με το πέρας του προγράµµατος οι εθελοντές θα επαναξιολογηθούν µε σκοπό να καταγραφεί η
πρόοδος τους.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στο εν λόγω
πρόγραµµα, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον υπεύθυνο (µεταπτυχιακό φοιτητή) του προγράµµατος κ.
Ταξιαρχόπουλο Νικόλαο στο τηλέφωνο 6932533139, καθηµερινά από 20:30-22:00.
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Καµπανάκι για το µέλλον του ΤΕΙ Στερεάς από τους εργαζόµενους
Γράφτηκε από τον/την Σπύρος Καρανάσιος

Εξιλαστήριο θύµα των αλλαγών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, εκτιµά ότι γίνεται η Περιφέρεια Στερέας, ο
ενιαίος σύλλογος διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ που εκφράζουν την αγωνία τους για το µέλλον του
ιδρύµατος και για τη διασφάλιση της εργασιακής τους προοπτικής.
Όπως αναφέρουν σε δελτίο τύπου, «από τις συνεδριάσεις της επιτροπής µέχρι σήµερα προκύπτει να
επικρατεί η πρόταση της απορρόφησης των δύο άλλων Ιδρυµάτων (ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας) από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το οποίο µάλιστα θα διατηρήσει και την ήδη υπάρχουσα
επωνυµία του.» «Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, η οποία όπως φαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας
γρήγορα θα εξελιχθεί και σε απόφαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα µείνει χωρίς Τριτοβάθµιο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, γεγονός, το οποίο θα αποδυναµώσει ποικιλοτρόπως την περιοχή µας.»
Το διοικητικό προσωπικό, πιστεύει « ότι είναι ώριµο το κλίµα και είναι δεδοµένη η δυνατότητα λειτουργίας
ενός βιώσιµου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µέσα στη Στερεά Ελλάδα».
Παράλληλα δηλώνουν ότι θα σταθούν «δίπλα σε κάθε προσπάθεια, που µε επιχειρήµατα και µε προοπτική
θα υποστηρίξει ένα δυνατό και σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ένα Τριτοβάθµιο Ίδρυµα, που θα συνδέεται µε τις ανάγκες της περιοχής και θα αναδείξει όλα
εκείνα τα πολύµορφα χαρακτηριστικά της (κοινωνικοοικονοµικά, πολιτισµικά, γεωµορφολογικά κλπ), θα
συνδέεται µε την αγορά και την έρευνα και θα γίνει πυλώνας ανάπτυξης και καινοτοµίας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ

Οι εξελίξεις που δροµολογούνται στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θέλουν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
και τα Τµήµατά του να γίνονται αντικείµενο απορρόφησης-απόκτησης-συγχώνευσης από άλλα Ιδρύµατα.
Ο Ενιαίος Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας γνώση της υπάρχουσας
κατάστασης και µε πλήρη ευθύνη, θα ήθελε να θέσει υπόψη σε όλους τους αρµόδιους και µη (Υπουργείο
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, συναρµόδια Υπουργεία, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε.Δ. &
Δήµους Στερεάς Ελλάδας, στους εκλεγµένους βουλευτές, τοπικούς φορείς κλπ) τα ακόλουθα:
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δηµιουργήθηκε το 2013 µετά από συγχώνευση του ΤΕΙ Λαµίας και του ΤΕΙ
Χαλκίδας, η οποία ήταν αποτέλεσµα µιας από τις λίγες θυσίες που ολοκληρώθηκαν την εποχή εκείνη, στο
βωµό του Σχεδίου Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας, µαζί µε το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, που
καταργήθηκε. Ενώ το νέο Ίδρυµα (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) προσπαθεί εδώ και τέσσερα χρόνια να βρει το
βηµατισµό του στο χάρτη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, πριν προλάβει να ολοκληρωθεί αυτή η
προσπάθεια, έρχεται το Υπουργείο Παιδείας το φθινόπωρο του 2017 και προτείνει να συνενωθούν τρία
µεγάλα Ιδρύµατα, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ήδη
συγχωνευµένο Ίδρυµα στις 5/6/2013). Για το σκοπό αυτό συστήνει επιτροπή, απαρτιζόµενη από τους
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των τριών Ιδρυµάτων και µε συµµετοχή εκπροσώπου του Υπουργού Παιδείας
προκειµένου να καταθέσει σχετική πρόταση. Από τις συνεδριάσεις της επιτροπής µέχρι σήµερα προκύπτει
να επικρατεί η πρόταση της απορρόφησης των δύο άλλων Ιδρυµάτων (ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας) από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το οποίο µάλιστα θα διατηρήσει και την ήδη υπάρχουσα
επωνυµία του.
Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, η οποία όπως φαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας γρήγορα θα εξελιχθεί
και σε απόφαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα µείνει χωρίς Τριτοβάθµιο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα,
γεγονός, το οποίο θα αποδυναµώσει ποικιλοτρόπως την περιοχή µας.
Πιθανόν το εγχείρηµα αυτό της συνένωσης να ακούγεται στα αυτιά κάποιων ως µεγαλόπνοο σχέδιο και να
διαφαίνεται σε πολλούς ως η µεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη και αναβάθµιση στο άρµα ενός µεγάλου
Πανεπιστηµίου. Πριν όµως από οποιοδήποτε συµπέρασµα θα πρέπει να δούµε την σηµερινή κατάσταση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Στερεάς Ελλάδας.
Κάνοντας µία αναδροµή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πριν το Σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας το
2013, είχε την ακόλουθη αποτύπωση στο χάρτη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας:
ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας (2 Σχολές &
2 Τµήµατα ) ΣΧΟΛΗ Εφαρµοσµένων Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική (Λαµία)
Σχολή Οικονοµίας & διοίκησης Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης (Λιβαδειά)
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
2 Σχολές
8 Τµήµατα Σχολή Επιστηµών Υγείας & Πρόνοιας Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Πληροφορικής
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρονικής
Παραρτήµατα Τµήµα Δασοπονίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τµήµα Εµπορίας & Διαφήµισης
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2 Σχολές
7 Τµήµατα Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Συστηµάτων Εφοδιασµού
Λογιστικής
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Αυτοµατισµού
Ηλεκτρολογίας
Μηχανολογίας
Τεχνολογίας Αεροσκαφών
3 Τριτοβάθµια Ιδρύµατα
6 ΣΧΟΛΕΣ
17 Τµήµατα

ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχολή Επιστηµών Υγείας & Πρόνοιας Νοσηλευτικής
Φυσικοθεραπείας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE
Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕΙ
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Διοίκησης Οικονοµίας & Επικοινωνίας Πολιτισµικών & Τουριστικών Μονάδων
Διοίκηση Συστηµάτων Εφοδιασµού
Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
ΣΤΕΓ Τµήµα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Παράρτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Σχολής Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής
Τµήµα Βιοϊατρικής
1 Τριτοβάθµιο Ίδρυµα
5 Σχολές
14 Τµήµατα
Οι Σχολές και τα ανωτέρω Τµήµατα είναι κατανεµηµένα σε πέντε πόλεις της Στερεάς Ελλάδας, που
καλύπτουν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς (Φθιώτιδα, Εύβοια, Ευρυτανία, Φωκίδα,
Βοιωτία). Η έδρα του Ιδρύµατος βρίσκεται στη Λαµία που είναι και η έδρα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Οι ενεργοί φοιτητές του Ιδρύµατος ανέρχονται σε 18.000 ενώ οι εγγεγραµµένοι ξεπερνούν τους 20.000.
Το µόνιµο προσωπικό του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας όλων των κλάδων (εκπαιδευτικό, διοικητικό, ειδικό τεχνικό)
αριθµεί 260 άτοµα. Το έκτακτο προσωπικό (εκπαιδευτικό και διοικητικό) ξεπερνά τα 100 άτοµα.
Σηµειώνουµε ακόµα ότι το Ίδρυµα µας, βρίσκεται σε διαδικασία πλήρωσης 60 θέσεων µόνιµου προσωπικού,
πλήρωσης νέων εγκεκριµένων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και ολοκλήρωσης διαδικασιών
µετατάξεων διοικητικού προσωπικού.
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Μελλοντικό Χάρτη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης;
ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (Επιτροπή- Υπουργείο)
ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1 ΣΧΟΛΗ (Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας)
8 ΤΜΗΜΑΤΑ (Στερεά Ελάδα)
ΣΕΝΑΡΙΟ 2 (Υπουργείο)
ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
1 ΣΧΟΛΗ (Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας)
5 ΤΜΗΜΑΤΑ (Λαµία)
+ 2 Πανεπιστήµια της Αθήνας (Χαροκόπειο & Γεωπονικό) στη διεκδίκηση Τµηµάτων της Στερεάς Ελλάδας
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα εύλογα ερωτήµατα που γεννιούνται µετά και τις τελευταίες εξελίξεις είναι:
- Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν είναι ικανή τα διατηρήσει ένα αυτόνοµο Τριτοβάθµιο Ίδρυµα κάτω
από τις νέες ανάγκες που δηµιουργεί η αγορά και η εξέλιξη της κοινωνίας αλλά τα Τµήµατα του ενός και
µοναδικού Τριτοβάθµιου Ιδρύµατος που έχει (λόγω προηγούµενων πρόσφατων συγχωνεύσεων & πολιτικών
αποφάσεων) είναι ικανά να απορροφηθούν και να στελεχώσουν τις υπάρχουσες δοµές 3 άλλων
Πανεπιστηµίων της χώρας µας;
- Γιατί τρία µεγάλα Ιδρύµατα, σε δύο µεγάλες Περιφέρειες να ενωθούν, ενώ ο χάρτης της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης έχει σε όλες τις άλλες Περιφέρεις από ένα τουλάχιστον Τριτοβάθµιο Ίδρυµα και σε πολλές
από αυτές είναι µάλιστα συσσωρευµένα πολύ µεγαλύτερος αριθµός Ιδρυµάτων;
- Γιατί δεν έχουν οριστεί εξ αρχής οι όροι των διαπραγµατεύσεων για επαγγελµατικά δικαιώµατα των
φοιτητών, για διασφάλιση των θέσεων εργασίας του Διοικητικού Προσωπικού, για εξελίξεις των
καθηγητών κλπ;
- Γιατί δε γίνεται µία πιλοτική εφαρµογή συγχώνευσης Ιδρυµάτων, προκειµένου να ακολουθηθεί ένα
µοντέλο που θα στηρίζεται σε πραγµατικές διαπιστώσεις και σαφείς διαδικασίες;
- Γιατί να µπουν στην περιπέτεια µιας συνένωσης Ιδρύµατα που θυσίασαν τις δυνάµεις τους στις
προηγούµενες διαδικασίες συγχωνεύσεων;
- Γιατί τόσο γρήγορες διαδικασίες για κάτι τόσο σηµαντικό;
- Γιατί να αποδυναµωθεί οικονοµικά για άλλη µια φορά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;
Δυστυχώς για µία ακόµα φορά το Ίδρυµά µας που θυσίασε τις δυνάµεις του το 2013 και η Περιφέρειά µας
που γίνεται πάντα το εξιλαστήριο θύµα όλων των αλλαγών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε απώλειες και
αλλαγές, που δε συναντούµε σε καµία άλλη γεωγραφική περιοχή, της Ελλάδας µπαίνουν στο στόχαστρο
χωρίς αντικειµενικά κριτήρια (από τη Λαµία χάθηκε η Ακαδηµία, το Πανεπιστήµιο και τώρα το ΤΕΙ). Απορία
µας αφήνει επίσης και το γεγονός ότι κάποιοι µέσα από όλη αυτή την απώλεια βλέπουν οφέλη και
διαρρέουν ειδήσεις για µελλοντική εξέλιξη και απόκτηση Πανεπιστηµίου όταν όλοι γνωρίζουµε και
βιώνουµε την πραγµατικότητα της Ελλάδας, που αντιµετωπίζει πληθώρα προβληµάτων και ό,τι χάνει δεν
το αποκτά πάλι.
Ο νέος σχεδιασµός του Υπουργείου Παιδείας στον χάρτη της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θέλει τη Στερεά
Ελλάδα παράρτηµα της Θεσσαλίας και της Αθήνας µε τη λειτουργία µιας Σχολής στη Λαµία, αυτής που
ήδη υπάρχει από το Σχέδιο Αθηνά και µε την παραµονή ή µετεξέλιξη κάποιων παραρτηµάτων στις άλλες
πόλεις που θα διοικούνται εκ του µακρόθεν από την Αθήνα µέσω του Χαροκόπειου και του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου.
Αυτό που µε λύπη µας διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά και οφείλουµε να το κάνουµε γνωστό στις τοπικές
κοινωνίες και στην κεντρική εξουσία, είναι ότι:
- Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που είναι η δεύτερη σε έκταση Περιφέρεια της χώρας, για τρίτη φορά
στην ιστορία της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, πλήττεται και κινδυνεύει να χάσει, τη δηµιουργία ενός
δυνατού Πανεπιστηµίου, µε προοπτικές ανάπτυξης σε πολλαπλά επίπεδα για τον τόπο.
- Η πρώιµη δηµιουργία ενός µεγάλου Ιδρύµατος που θα εκτείνεται γεωγραφικά σε εννέα νοµούς (µε
αποστάσεις που αγγίζουν τα 400 χλµ,), θα οδηγήσει πολύ γρήγορα, σε αποφάσεις µελλοντικών οργάνων
του νέου Πανεπιστηµίου, να κλείνουν Τµήµατα σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε το επιχείρηµα ότι αυτά δεν
είναι βιώσιµα για το Νέο Μεγάλο Πανεπιστήµιο. Άλλωστε αυτό έχει φανεί και από τις προθέσεις του
πανεπιστηµίου στις αντίστοιχες συζητήσεις της Επιτροπής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη δραµατική
µείωση του αριθµού των φοιτητών στην ευρύτερη περιοχή, η οποία σε συνδυασµό µε την αδυναµία
προσέλευσης πολλών φοιτητών να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους λόγω τεράστιων οικονοµικών
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν σήµερα οι οικογένειες, οδηγεί αυτόµατα και σε µαρασµό των τοπικών
κοινωνιών.
- Η σύνδεση των φοιτητών µε την τοπική κοινωνία σε επίπεδο σπουδών (πρακτική άσκηση σε µεγάλο
αριθµό τοπικών επιχειρήσεων, κλινικές σε γηροκοµεία, παιδικούς σταθµούς, σχολεία ειδικής αγωγής,
σύνδεση µε τις τοπικές βιοµηχανίες, εργαστήρια που η ίδια η φύση της περιοχής µας παρέχει κλπ)
κινδυνεύουν να χαθούν αφού δε διασφαλίζονται οι αρχές του νέου αυτού εγχειρήµατος.
- Για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας πολύ σύντοµα θα γίνουµε ο αποµακρυσµένος συγγενής. Το έχει αποδείξει
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η ιστορία µε τη λειτουργία των περισσότερων περιφερειακών Ιδρυµάτων στη χώρα αυτή. Ο πυρήνας
αναπτύσσεται στην έδρα του Πανεπιστηµίου και τα παραρτήµατα ακολουθούν µια προδιαγεγραµµένη
πορεία. Η λειτουργία µιας Σχολής στη Λαµία όσο αξιόλογη κι αν είναι δεν µπορεί να αντικαταστήσει τα
οφέλη, που απορρέουν από την παρουσία ενός Ισχυρού Τριτοβάθµιου Ιδρύµατος στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
- Τέλος δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι µε παραδείγµατα και άλλων τοµέων η περιφέρεια
και οι τοπικές κοινωνίες οδηγούνται σταδιακά σε µαρασµό και υποβάθµιση προς όφελος άλλων περιοχών.
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία και τη βαρύτητα, που έχει στην ανάπτυξη και στην αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής της κοινωνίας η ύπαρξη ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος σε µία Περιφέρεια, το
υποστηρίζουµε µε σθένος.
Πιστεύουµε ότι είναι ώριµο το κλίµα και είναι δεδοµένη η δυνατότητα λειτουργίας ενός βιώσιµου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µέσα στη Στερεά Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν οι
υποδοµές, οι προοπτικές και η βούληση των τοπικών κοινωνιών να το υποστηρίζουν.
Σε όλη αυτή την κατάσταση ο κλάδος µας (διοικητικό προσωπικό) διαµαρτύρεται, ανησυχεί, και εκφράζει
τους έντονους προβληµατισµούς του για τη διασφάλιση της εργασιακής του προοπτικής στον τόπο που
υπηρετεί σήµερα. Η µη ύπαρξη αυτοδιοικούµενου Τριτοβάθµιου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Στερεά
Ελλάδα αφήνει µετέωρο κι ανίσχυρο τον κλάδο µας στις όποιες διαφορετικές εξελίξεις.
Ο Σύλλογός µας θα σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια, που µε επιχειρήµατα και µε προοπτική θα
υποστηρίξει ένα δυνατό και σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
ένα Τριτοβάθµιο Ίδρυµα, που θα συνδέεται µε τις ανάγκες της περιοχής και θα αναδείξει όλα εκείνα τα
πολύµορφα χαρακτηριστικά της (κοινωνικοοικονοµικά, πολιτισµικά, γεωµορφολογικά κλπ), θα συνδέεται µε
την αγορά και την έρευνα και θα γίνει πυλώνας ανάπτυξης και καινοτοµίας.
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