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Θέμα: «Έκφραση γνώμης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας επί του Σχεδίου 

Νόμου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.» 

 

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην έκτακτη 

συνεδρίαση αριθμ. 149/03-10-2018, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την 

έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των Τμημάτων του από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η οποία έχει ως εξής: 

«Ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο 

«Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», που βρίσκεται σε δημόσια 

διαβούλευση και αφορά την αναδιάρθρωση των ως άνω Πανεπιστημίων με την απορρόφηση από 

αυτά του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, είναι προς την κατεύθυνση του ενιαίου χώρου ανώτατης 

εκπαίδευσης αλλά αποκλίνει από την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση αριθμ. 

143/10-07-2018) όσον αφορά τις προϋποθέσεις απορρόφησης του Ιδρύματος, καθώς: 

1. Καμία ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος δεν αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως άξια να 

μεταφερθεί αυτούσια στο πανεπιστημιακό περιβάλλον κατά τα πρότυπα του ΠΑΔΑ και του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρά τις μέχρι σήμερα θετικές αξιολογήσεις των επίσημων φορέων 

(ΑΔΙΠ). 

2. Όλα τα μέλη του ιδρύματος ανεξαρτήτως γνωστικών αντικειμένων εντάσσονται σε γενικά 

τμήματα μη υφιστάμενα με την υπάρχουσα νομοθεσία για τα Ελληνικά ΑΕΙ.» 

Τις παρακάτω τροποποιήσεις/βελτιώσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την απορρόφηση των 

Τμημάτων του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Οι 

τροποποιήσεις αυτές προτείνονται για να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερη η μετάβαση 

προσωπικού και υποδομών στα νέα Ιδρύματα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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1) Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο νέο 

ίδρυμα θα πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 4 μηνών κατά την οποία 

το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας θα συνεχίσει τη λειτουργία του. 

2)  Θα πρέπει, κατά τα πρότυπα της απορρόφησης του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, τα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν σε 

Τμήματα που δημιουργούνται στα Πανεπιστήμια που απορροφούν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.  

3) Τα Συμβούλια ένταξης θα πρέπει να αποτελούνται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

υποθέσεων του κάθε Πανεπιστημίου και στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τους 

δύο εκλεγμένους Πρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και δύο εκπροσώπους του κάθε Γενικού Τμήματος με 

εκλογή ενώ στην περίπτωση του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από έναν εκλεγμένο 

Κοσμήτορα του Τ.Ε.Ι. και τρεις μέλη ΔΕΠ που θα προκύψουν από εκλογές. 

4)  Στα νεοϊδρυμένα τμήματα το νέο πρόγραμμα σπουδών να συντάσσεται από ειδική επιτροπή 

κατ’ εξαίρεση της πάγιας νομολογίας. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν το ίδιο γνωστικό 

αντικείμενο και  ελλείψει αυτού συναφές γνωστικό αντικείμενο με το νεοϊδρυθέν τμήμα και να 

προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. των αντίστοιχων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. και ελλείψει αυτών από 

αντίστοιχα τμήματα άλλων Πανεπιστημίων. 

5) Η προσωρινή συνέλευση και ο προσωρινός πρόεδρος των νέων τμημάτων συμπληρώνεται 

από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ελλείψει αυτών να συμπληρώνεται από 

μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

6) Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων προς τα Τμήματα που ιδρύονται για να 

υποδεχθούν μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ να πραγματοποιείται μετά την εξέταση αιτήσεων ένταξης των μελών 

Δ.Ε.Π. των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

7) Στο άρθρο 4 παράγραφος 6 θα πρέπει να συμπληρωθεί «...προς τα τμήματα της παρ. 1 και 

παρ. 2β του άρθρου 3.» 

8) Στην παράγραφο 1α και 6 του άρθρου 15 ο τίτλος του Τμήματος «Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» να αντικατασταθεί με τον τίτλο «Δασολογίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» καθότι η επιστήμη είναι η Δασολογία ενώ ο όρος 

Δασοπονία παραπέμπει στην εφαρμογή της Δασολογίας στην πράξη. 

9) Τροποποίηση του τίτλου του Τμήματος «Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού» του 

προτεινόμενου σχεδίου νόμου σε Τμήμα «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών» με πενταετές πρόγραμμα σπουδών (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα). 

10) Να τροποποιηθεί και να συμπεριληφθεί για το σύνολο των μελών του Διοικητικού 

Προσωπικού μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στα 

Τμήματα και στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και όχι να αναφέρεται μόνο 

το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που 

εντάσσονται σε κάθε Πανεπιστήμιο, όπως το πάσης φύσεως προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 

του ΤΕΙ Στερεάς που υπηρετεί στη Λαμία (όχι μόνο των Τμημάτων της υποπερίπτωσης αα’ της 

περιπτ. Β της παρ.1 του άρθρου 1 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που περιγράφεται στο σχέδιο 

νόμου).  

11) Οι μονάδες διοικητικών υπηρεσιών και γραμματειών των ΤΕΙ ενσωματώνονται στους 

υπάρχοντες οργανισμούς διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με σκοπό την εύρυθμη 

λειτουργία του νέου ιδρύματος μέχρι την έκδοση του νέου οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών 

του ιδρύματος.  

12) Στην παρ. 9 του άρθρου 4 να γίνει η εξής τροποποίηση:  

«Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη μόνο μετά από αίτησή τους. Σε αυτή την 

περίπτωση η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους 

υγείας καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια». 

13) Οι κενές θέσεις που αυτοδίκαια μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να διατίθενται 

κατ’ αντιστοιχία στα Ιδρύματα, από τα οποία προέρχονται.  

14) Προτείνεται τα Γενικά Τμήματα να  θεωρούνται μονοτμηματικές σχολές για να πληρείται η 

προϋπόθεση λειτουργίας ΠΜΣ. 
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15) Προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη ένταξης των φοιτητών ως εξής: 

1. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

2. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας να μπορούν να ενταχθούν είτε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

ΕΚΠΑ ή στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΠΑΔΑ. 

3. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ. 

4. Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να μπορούν να ενταχθούν 

στα τμήματα του ΠΑΔΑ όπως εφαρμόστηκε στα αντίστοιχα τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας και Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

5. Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

του ΠΑΔΑ όπως εφαρμόστηκε στα αντίστοιχα τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 

Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

16) Να μην υπάρξει πρόβλεψη λήξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά αυτό να 

καθορίζεται από κάθε ίδρυμα ξεχωριστά. 

17) Τα Ερευνητικά Έργα να ενταχτούν στον ΕΛΚΕ του αντίστοιχου πανεπιστημίου που 

εντάσσεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του κάθε έργου. Αυτό θα λύσει προβλήματα εξοπλισμού 

και παγίων που θα προμηθευτούν κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικά τα ΠΜΣ (που έχουν και 

αυτά ενταχθεί σαν ερευνητικά έργα) να ενταχτούν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια που εντάσσονται 

και τα αντίστοιχα τμήματα. Το παραπάνω δεν είναι δύσκολο να υλοποιηθεί καθώς η διαχείριση σε 

κάθε έργο και ΠΜΣ γίνεται από δικό του Τραπεζικό λογαριασμό. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Εσωτερική Διανομή :                                  
- Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.  

- Αντιπρυτάνεις  

- Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και 

   Επιτροπών 

- Κ.Υ.Τ.Ε.Π. για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του 

Τ.Ε.Ι.  

Ο  Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

Πέτρος Λάμψας 

Καθηγητής 
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