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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαμία, 11-07-2018
Αρ. Πρωτ. Ι( t Ι:>

ΤΜΗΜΑ ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓ ΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ Τ.Ε.Ι.
Ταχ. Δ/νση:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email :

Θέμα:

30 χλμ. Π.Ε.ο.
Λαμίας - Αθηνών
35100 Λαμία
Ματσούκα Κωνσταντίνα
22310-60116
22310-33945
tei -syne! eysi@teiste.gτ

ΠΡΟΣ:
- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
ΚΟΙΝ:
- Σχολές και Τμήματα
- Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Δ.Π.

«Απόψεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας, επί των προτάσεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
για την απορρόφηση των Τμημάτων του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας.»

Σας γνωστοποιούμε την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.!. Στερεάς Ελλάδας στη
τακτική συνεδρίαση αριθμ. 143/10-07-2018, στο Ι ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στις
απόψεις επί της πρότασης του ΥΠΕΘ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) και του Γεωπονικού Πανεmστημίου Αθηνών, η οποία έχει ως εξής:
«Οι προτάσεις του ΥΠΠΕΘ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεmστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την απορρόφηση του Τ.Ε.!. Στερεάς
Ελλάδας, βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά στη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου
ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ακαδημαϊκά τιμητικές για το Τ.Ε.!. Στερεάς Ελλάδας, αποδεικνύουν
το υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο της ακαδημαϊκής του κοινότητας και
επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα του Τ.Ε.!. Στερεάς Ελλάδας να συμβάλει στη διαμόρφωση του
ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.
Το Τ.Ε.!. Στερεάς Ελλάδας μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στις παραπάνω προτάσεις, με
βασική προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για την ακαδημαϊκή κοινότητα και το πάσης φύσεως
Προσωmκό του Ιδρύματος ότι εφαρμόζεται σε αντίστοιχες απορροφήσεις άλλων Τ.Ε.!. από
Πανεπιστήμια.
Η Σύγκλητος του Τ.Ε.!. Στερεάς Ελλάδας θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονη λύση για
το σύνολο των Τμημάτων του Τ.Ε.!. Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνέχεια
προτάσεων.

ακολουθούν

οι απόψεις της Συγκλήτου

1. Για την πρόταση του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας

επί των ανωτέρω

αναφερόμενων

"

Το σχέδιο με τίτλο «Η Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεmστημίου Θεσσαλίας» δεν μπορεί να γίνει ',-'
δεκτό για τους ακόλουθους λόγους:
Ι.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Γενικού Τμήματος στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα μέλη
ΔΕΠ των Τμημάτων που λειτουργούν στη Λαμία. Πρόκειται για Τμήματα που λειτουργούν
σε διαφορετικές σχολές, με τελείως διαφορετικά αντικείμενα, που θα ενταχθούν σε ένα
Τμήμα το οποίο θα λειτουργεί χωρίς Συνέλευση και με Πρόεδρο που θα οριστεί μεταξύ των
μελών του από τη Σύγκλητο του Παν. Θεσσαλίας. Θα είναι ένα Τμήμα που δεν θα παίρνει
εισακτέους και δεν θα δίνει πτυχία. Τα Γενικά Τμήματα, τα οποία έχουν καταργηθεί τα
τελευταία χρόνια σε όλα τα ΑΕΙ, είναι στην πραγματικότητα ακαδημαϊκά στρατόπεδα
συγκέντρωσης καθηγητών ΤΕΙ, από τα οποία θα επιλέγονται αυτοί που θα κάνουν το επόμενο
βήμα προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Δημιουργούνται λοιπόν συνθήκες ομηρίας των
συναδέλφων, οι οποίοι έχουν καταλάβει τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές βαθμίδες μετά από
διαδικασίες κρίσεων, με θεσμικό πλαίσιο παρόμοιο με αυτό των μελών ΔΕΠ των
Πανεπιστημίων.

2.

Εmσημαίνεται ότι η διαδικασία μετάβασης από το Γενικό Τμήμα προς τα Τμήματα του
Πανεmστημίου Θεσσαλίας είναι ασαφής και δεν προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια εντός
των οποίων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετακίνησης. Στην πρόταση του
ΥΠΠΕΘ αναφέρεται ότι η μετακίνηση προς τα Τμήματα του Παν. Θεσσαλίας θα διέπεται
από το υφιστάμενο πλαίσιο περί μετακινήσεων μελών ΔΕΠ μεταξύ Τμημάτων. Το πλαίσιο
αυτό όμως μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή επί τα χείρω θέτοντας εμπόδια στη
μετακίνηση των συναδέλφων. Ακόμα και με το υφιστάμενο πλαίσιο (Ν. 4547, άρθρο 92)
ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες διότι για τη μετακίνηση μέλους ΔΕΠ ζητείται, μεταξύ
άλλων, απόφαση του Τμήματος προέλευσης, δηλ. του Γενικού. Το Γενικό Τμήμα όμως θα
αποκτήσει Συνέλευση αορίστως μετά από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ενώ είναι
τουλάχιστον αδόκιμο μέλη ΔΕΠ διαφορετικών εmστημονικών κλάδων να τοποθετούνται με
την ψήφο τους για μετακίνηση ή μη συναδέλφου.

3.

Θίγονται οι μέχρι σήμερα απόφοιτοι των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ιδιαίτερα
αυτοί που τα Τμήματα από τα οποία αποφοίτησαν δεν έχουν άμεσο συνεχιστή στα
Πανεπιστήμια προορισμού.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι οι προβλέψεις για τη μετάβαση των διαφόρων κατηγοριών
προσωmκού που ακολουθήθηκαν στην απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεmστήμιο
Ιωαwίνων και την απορρόφηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ιόνιο Πανεmστήμιο είναι
απαραίτητο να τηρηθούν και στην περίπτωση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για λόγους ισονομίας
αλλά και βιωσιμότητας των εmχειρούμενων απορροφήσεων.
Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στην περίπτωση που η πρόταση του ΥΠΠΕΘ για τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας θεσμοθετηθεί, προτείνουμε, με δεδομένο ότι οι διάφορες κατηγορίες προσωmκού θα
πρέπει να έχουν εκπροσώπηση στα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος στο οποίο θα ενταχθούν, τα
ακόλουθα:
Ι. Πρώτος Πρύτανης του νέου Πανεmστημίου ορίζεται ο σημερινός Πρύτανης του ΠΘ.
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2. Η διοίκηση του νέου Ιδρύματος θα πρέπει, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, να
περιλαμβάνει εmπλέον δύο χωρικούς Α νππρυτάνεις. Οι δύο χωρικοί Αντιπρυτάνεις έχουν
έδρα τη Λάρισα και τη Λαμία αντίστοιχα. Πρώτοι προσωρινοί χωρικοί Αντιπρυτάνεις,
μέχρι τη διενέργεια πρυτανικών εκλογών, ορίζονται οι σημερινοί Πρυτάνεις του ΤΕΙ
Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Οι χωρικοί Αντιπρυτάνεις προίστανται όλων
των υπηρεσιών του Ιδρύματος που εδρεύουν στην αντίστοιχη πόλη και συμμετέχουν στο
Πρυτανικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου μόνο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν
στα πρώην ΤΕΙ.
2. Πρόταση για
Πανεπιστήμιο

τη

μετάβαση

του

Προσωπικού

του

ΤΕΙ Στερεάς

Ελλάδας

σε

Για τη μετάβαση του προσωmκού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα νέα Τμήματα προτείνεται η
ακόλουθη διαδικασία:
1.

Η όποια λύση θεσμοθετηθεί θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη και ισότιμη για όλα τα Τμήματα
και τις κατηγορίες προσωmκού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

2.

Προτείνεται η θεσμοθέτηση συγκεκριμένης διάδοχης κατάστασης (ακαδημαϊκά τμήματα) για
την ένταξη από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του Νόμου των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ (σε
προσωποπαγείς θέσεις) με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και την γεωγραφική περιοχή
που υπηρετούν σήμερα (τα Γενικά Τμήματα προφανώς δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω
χαρακτηριστικά). Ένταξη σε Τμήματα θα πρέπει να προβλέπεται και για τα μέλη ΕΤΕΠ του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

3.

Για τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων σε τακτικές να εφαρμοστούν
θεσμοθετηθούν για το Πανεmστήμιο Ιωαννίνων.

4.

Η ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε Πανεmστήμιο και η υπαγωγή στο
ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που θα προβλέπουν αυτές τις εντάξεις, οι οποίες θα
πρέπει να υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης.

5.

Για τα μέλη του ΔΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να εφαρμοστούν όσα προβλέπονται για τα
μέλη ΔΠ του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

6.

Η διοίκηση των νέων Τμημάτων που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να γίνεται μέχρι την
ύπαρξη αυτοδυναμίας από 5μελείς Διοικούσες Επιτροπές που θα αποτελούνται από 3 μέλη
ΔΕΠ του Ιδρύματος προορισμού ή μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και 2 μέλη ΔΕΠ που θα
υποδειχθούν από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

τα όσα

Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Για την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων για τους φοιτητές που εισάγονται το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι το ακαδ. έτος
2023-2024 αποφασίζει η Σύγκλητος του Πανεmστημίου προορισμού. Σε κάθε περίπτωση,
μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τους αποφοίτους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ώστε να μη θιγεί η
επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους προοπτική.
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Προτάσεις για τις μεταβατικές

διατάξεις

Ι.

Μέλος ΔΕΠ που κατέχει τακτική θέση ως μέλος ΔΕΠ ΤΕΙ και εντάσσεται σε προσωποπαγή
θέση στο Πανεmστήμιο έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί πρόεδρος Τμήματος, ή
διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Τα μέλη ΔΕΠ
που κατέχουν προσωποπαγή θέση ΤΕΙ και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο
Πανεπιστήμιο δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα
τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα
εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

2.

Μέλη ΔΕΠ που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ και εντάσσονται σε
προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά
σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός όπου απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α'
βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α' βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο
Πανεmστήμιο. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

3.

Είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για τα μέλη ΔΕΠ της ΣΔΟ που σήμερα υπηρετούν στην
Άμφισσα και για τους οποίους, ενδεικτικά, μπορεί να επιτραπεί η ένταξή τους προς τα
ιδρυόμενα Τμήματα με βάση την πρόταση του ΕΚΠΑ.

4.

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. που προέρχονται από τα καταργούμενα τμήματα των ΤΕΙ Αυτό
ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του
πανεπιστημίου, αφορά και στους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του πανεmστημίου για
μετακίνηση προς τα νέα Τμήματα.

5.

Τα έτη που τα μέλη ΔΕΠ έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ
συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο πανεmστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην
οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεmστημίου.

6. Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ που καταργούνται κληρονομούνται από ένα
από τα νέα Τμήματα που δημιουργούνται στο Πανεmστήμιο προορισμού.
Επίσης, να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αυτούσιες οι
κατατεθειμένες προτάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας και των
Συλλόγων των μελών Δ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σχετικά με τις προτάσεις που δημοσιεύτηκαν στο
δικτυακό τόπο του ΥΠΠΕΘ.
Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων τη συγκρότηση δύο Εmτροπών:
Ι. Επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας και
μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ για τη διερεύνηση των ακαδημαϊκών θεμάτων που προκύπτουν από
την απορρόφηση του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας από το ΕΚΠΑ.
2. Εmτροπή που θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διερεύνηση των
4

ακαδημαϊκών

θεμάτων που προκύπτουν

από την απορρόφηση

των αντίστοιχων

δομών του

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από το ΓΠΑ».
Παρακαλούμε

για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:
- Προτάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και των Συλλόγων των μελών
Δ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π ..

Εσωτερική Διανομή:
- Πρύτανη του Τ.Ε.!.
- Αντιπρυτάνεις
- Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και
Επιτροπών
- Ανάρτηση στην Ιστοσελίδσ του Τ.Ε.!.
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