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Το ΠΑΔΑ έχει σήμερα “γενέθλια”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μήνυμα του Πρύτανη Παν. Καλδή
Τρία χρόνια λειτουργίας κλείνει σήμερα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , το οποίο  ιδρύθηκε 
τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521.
Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας
συγχώνευσης του ΤΕΙ  Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
Το 2019 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Ακολουθεί το μηνυμα του Πρύτανη του ΠΑΔΑ , Καθηγητή Π. Καλδή
Αγαπητοί μας,
Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 18
μήνες από το έργο των πρώτων εκλεγμένων Πρυτανικών αρχών.
Επέτειοι, που λόγω της πανδημίας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν μπορούν να
γιορτασθούν με εκδηλώσεις προσωπικής παρουσίας και διάδρασης όλων μας, μαζί με τους
φοιτητές μας.
Δηλαδή με κατάλληλο τρόπο που να μπορεί να αναδειχθεί η σημερινή ανοδική ακαδημαϊκή
πραγματικότητα του Ιδρύματος και η πορεία του.
Είναι γεγονός ότι, το ΠΑΔΑ για την ταχεία σημερινή ανάπτυξή του αξιοποίησε καλές πρακτικές
των τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής,
από όπου προήλθε, του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας.
Τα δυο πρώτα είχαν καταξιωμένη πορεία 45 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυσή τους, από τα
οποία τα 20 σχεδόν χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η τελευταία εξαιρετική συνεισφορά
90 χρόνων.
Νέο στοιχείο το οποίο έχει προστεθεί, είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός ακαδημαϊκού
οικοσυστήματος, που να επενδύει στους ανθρώπους και στη συλλογική προσπάθεια, με
αίσθημα δικαιοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, αλλά και με διαδικασίες.
Μιας ευέλικτης και «έξυπνης» οργάνωσης, που να καταδεικνύει την αξία και την προοπτική
ενός υποδειγματικού δημόσιου Πανεπιστημίου, στη χώρα και διεθνώς. Που να αξιοποιεί τα
εξελισσόμενα εργαλεία της πληροφορικής, των επικοινωνιών και του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Που να ενθαρρύνει, συνεχώς, τα μέλη του, αλλά και να ελκύει νέους επιστήμονες, να
δημιουργούν τον χώρο της ακαδημαϊκής έκφρασής τους παρέχοντας, ισότιμα, τα κατάλληλα
μέσα και εργαλεία, χωρίς εξαρτήσεις.
Μια δομή με αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων και ενδυνάμωσης της αυτονομίας των
επιμέρους μονάδων διοίκησης βασισμένη στην συνειδητή υπευθυνότητα.
Επιπρόσθετα, να είναι το Πανεπιστήμιο, που να προτάσσει την καινοτομία, αλλά και τον
οικολογικό του χαρακτήρα. Ένα Πανεπιστήμιο μέσα στις πρώτες επιλογές για τους υποψήφιους
φοιτητές ανταποκρινόμενο ικανοποιητικά στις ανάγκες τους.
Το τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, το βιώνουμε όλοι μας. Το ΠΑΔΑ, μέσα σε 18 μήνες,
παρόλες τις δυσχέρειες της πανδημίας και με πρόταξη την υγεία και ασφάλεια, παραμένει
εξαιρετικά λειτουργικό, εκπαιδευτικά και ερευνητικά.
Είναι αναγνωρίσιμο, με θετικό πρόσημο, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της χώρας, με
παράλληλη ραγδαία αύξηση των υποδομών του και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως και στις
συνεργασίες του.
Ανάμεσα στα άλλα, έχει εμπεδώσει την ακαδημαϊκότητά του με την διεκδίκηση και λήψη
απόφασης πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την πλήρη
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συμμόρφωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑΔΑ στα
προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα για τέσσερα έτη, καθώς και με τις – μέχρι
τώρα - διαπιστωτικές αποφάσεις για τα έξι από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Μηχανικών για
την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα κάθε Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Αντιπρυτάνεις, τα μέλη της Συγκλήτου και όλο το δυναμικό
του Ιδρύματος για την προσπάθεια που καταβάλουν.
Σας καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη μας για την καλή εργασία που προσφέρετε και την
συμπαράταξη που δείχνετε.
Είμαστε υπερήφανοι για το έργο, που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, έχουμε αρχίσει και συστηματικά, δυναμικά
και ανοδικά συνεχίζουμε.
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής Πρύτανης
Ακολουθεί video για το ΠΑΔΑ.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Γιορτάζει 3 χρόνια λειτουργίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Είμαστε υπερήφανοι για το έργο, που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, έχουμε αρχίσει και συστηματικά, δυναμικά
και ανοδικά συνεχίζουμε» - Επιστολή του Πρύτανη του ΠΑΔΑ για την επέτειο λειτουργίας του
Ιδρύματος
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κλείνει σήμερα τρία χρόνια λειτουργίας. Ο Καθηγητής και
Πρύτανης του Ιδρύματος, Παναγιώτης Ε. Καλδής, με επιστολή του, θέλει να τονίσει την πορεία
του Πανεπιστημίου στον Ακαδημαϊκό Χάρτη και στην Ανώτατη Εκπαίδευση αυτά τα τρία
χρόνια.
Ο Πρύτανης στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως το νέο στοιχείο το οποίο έχει
προστεθεί, είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός ακαδημαϊκού οικοσυστήματος, που να
επενδύει στους ανθρώπους και στη συλλογική προσπάθεια, με αίσθημα δικαιοσύνης,
σεβασμού και αλληλεγγύης, αλλά και με διαδικασίες.
Η ανακοίνωση του Πρύτανη
Αγαπητοί μας,
Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 18
μήνες από το έργο των πρώτων εκλεγμένων Πρυτανικών αρχών.
Επέτειοι, που λόγω της πανδημίας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν μπορούν να
γιορτασθούν με εκδηλώσεις προσωπικής παρουσίας και διάδρασης όλων μας, μαζί με τους
φοιτητές μας.
Δηλαδή με κατάλληλο τρόπο που να μπορεί να αναδειχθεί η σημερινή ανοδική ακαδημαϊκή
πραγματικότητα του Ιδρύματος και η πορεία του.
Είναι γεγονός ότι, το ΠΑΔΑ για την ταχεία σημερινή ανάπτυξή του αξιοποίησε καλές πρακτικές
των τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής,
από όπου προήλθε, του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας.
Τα δυο πρώτα είχαν καταξιωμένη πορεία 45 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυσή τους, από τα
οποία τα 20 σχεδόν χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η τελευταία εξαιρετική συνεισφορά
90 χρόνων.
Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή; “Το να μπορείς να φτιάχνεις κάτι, να δημιουργείς, έχοντας
πάντα κατά νου το κοινό καλό, τους άλλους και τον διπλανό σου.» Τίτος Πατρίκιος, Ποιητής
Νέο στοιχείο το οποίο έχει προστεθεί, είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός ακαδημαϊκού
οικοσυστήματος, που να επενδύει στους ανθρώπους και στη συλλογική προσπάθεια, με
αίσθημα δικαιοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, αλλά και με διαδικασίες.
Μιας ευέλικτης και «έξυπνης» οργάνωσης, που να καταδεικνύει την αξία και την προοπτική
ενός υποδειγματικού δημόσιου Πανεπιστημίου, στη χώρα και διεθνώς. Που να αξιοποιεί τα
εξελισσόμενα εργαλεία της πληροφορικής, των επικοινωνιών και του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Που να ενθαρρύνει, συνεχώς, τα μέλη του, αλλά και να ελκύει νέους επιστήμονες, να
δημιουργούν τον χώρο της ακαδημαϊκής έκφρασής τους παρέχοντας, ισότιμα, τα κατάλληλα
μέσα και εργαλεία, χωρίς εξαρτήσεις.
Μια δομή με αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων και ενδυνάμωσης της αυτονομίας των
επιμέρους μονάδων διοίκησης βασισμένη στην συνειδητή υπευθυνότητα.
Επιπρόσθετα, να είναι το Πανεπιστήμιο, που να προτάσσει την καινοτομία, αλλά και τον
οικολογικό του χαρακτήρα. Ένα Πανεπιστήμιο μέσα στις πρώτες επιλογές για τους
υποψήφιους φοιτητές ανταποκρινόμενο ικανοποιητικά στις ανάγκες τους.
Το τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, το βιώνουμε όλοι μας. Το ΠΑΔΑ, μέσα σε 18 μήνες,
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παρόλες τις δυσχέρειες της πανδημίας και με πρόταξη την υγεία και ασφάλεια, παραμένει
εξαιρετικά λειτουργικό, εκπαιδευτικά και ερευνητικά.
Είναι αναγνωρίσιμο, με θετικό πρόσημο, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της χώρας, με
παράλληλη ραγδαία αύξηση των υποδομών του και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως και στις
συνεργασίες του.
Ανάμεσα στα άλλα, έχει εμπεδώσει την ακαδημαϊκότητά του με την διεκδίκηση και λήψη
απόφασης πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την πλήρη
συμμόρφωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑΔΑ στα
προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα για τέσσερα έτη, καθώς και με τις – μέχρι τώρα
- διαπιστωτικές αποφάσεις για τα έξι από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Μηχανικών για την
απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα κάθε Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Αντιπρυτάνεις, τα μέλη της Συγκλήτου και όλο το δυναμικό
του Ιδρύματος για την προσπάθεια που καταβάλουν.
Σας καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη μας για την καλή εργασία που προσφέρετε και την
συμπαράταξη που δείχνετε.
Είμαστε υπερήφανοι για το έργο, που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, έχουμε αρχίσει και συστηματικά, δυναμικά
και ανοδικά συνεχίζουμε.
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
Πρύτανης
 
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα
Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία
Νέοι 5.500 Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση - Πότε θα γίνουν
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!
ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση Αγγλικών LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε
προφορικά - ούτε έκθεση!)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Γιορτάζει 3 χρόνια λειτουργίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Είμαστε υπερήφανοι για το έργο, που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, έχουμε αρχίσει και συστηματικά, δυναμικά
και ανοδικά συνεχίζουμε" - Επιστολή του Πρύτανη του ΠΑΔΑ για την επέτειο λειτουργίας του
Ιδρύματος Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κλείνει σήμερα τρία χρόνια λειτουργίας. Ο
Καθηγητής και Πρύτανης του Ιδρύματος, Παναγιώτης Ε. Καλδής, με επιστολή του, θέλει να
τονίσει την πορεία του Πανεπιστημίου στον Ακαδημαϊκό Χάρτη και στην Ανώτατη Εκπαίδευση
αυτά τα τρία χρόνια. Ο Πρύτανης στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως το νέο
στοιχείο το οποίο έχει προστεθεί, είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός ακαδημαϊκού
οικοσυστήματος, που να επενδύει στους ανθρώπους και στη συλλογική προσπάθεια, με
αίσθημα δικαιοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, αλλά και με διαδικασίες.Η ανακοίνωση του
Πρύτανη Αγαπητοί μας, Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και 18 μήνες από το έργο των πρώτων εκλεγμένων Πρυτανικών αρχών.
Επέτειοι...
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3 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 χρόνια λειτουργίας του ΠΑΔΑ
Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας
συγχώνευσης των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων: ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού
Τομέα.
Μήνυμα για το έργο που έχει συντελεστεί στο Πανεπιστήμιο με αφορμή τα 3 χρόνια
λειτουργίας, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και Καθηγητή
Παναγιώτη Ε. Καλδή:
Αγαπητοί μας,
Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 18
μήνες από το έργο των πρώτων εκλεγμένων Πρυτανικών αρχών.
Επέτειοι, που λόγω της πανδημίας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν μπορούν να
γιορτασθούν με εκδηλώσεις προσωπικής παρουσίας και διάδρασης όλων μας, μαζί με τους
φοιτητές μας.
Δηλαδή με κατάλληλο τρόπο που να μπορεί να αναδειχθεί η σημερινή ανοδική ακαδημαϊκή
πραγματικότητα του Ιδρύματος και η πορεία του.
Είναι γεγονός ότι, το ΠΑΔΑ για την ταχεία σημερινή ανάπτυξή του αξιοποίησε καλές πρακτικές
των τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Αττικής,
από όπου προήλθε, του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας.
Τα δυο πρώτα είχαν καταξιωμένη πορεία 45 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυσή τους, από τα
οποία τα 20 σχεδόν χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η τελευταία εξαιρετική συνεισφορά
90 χρόνων.
Νέο στοιχείο το οποίο έχει προστεθεί, είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός ακαδημαϊκού
οικοσυστήματος, που να επενδύει στους ανθρώπους και στη συλλογική προσπάθεια, με
αίσθημα δικαιοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, αλλά και με διαδικασίες.
Μιας ευέλικτης και «έξυπνης» οργάνωσης, που να καταδεικνύει την αξία και την προοπτική
ενός υποδειγματικού δημόσιου Πανεπιστημίου, στη χώρα και διεθνώς. Που να αξιοποιεί τα
εξελισσόμενα εργαλεία της πληροφορικής, των επικοινωνιών και του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Που να ενθαρρύνει, συνεχώς, τα μέλη του, αλλά και να ελκύει νέους επιστήμονες, να
δημιουργούν τον χώρο της ακαδημαϊκής έκφρασής τους παρέχοντας, ισότιμα, τα κατάλληλα
μέσα και εργαλεία, χωρίς εξαρτήσεις.
Μια δομή με αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων και ενδυνάμωσης της αυτονομίας των
επιμέρους μονάδων διοίκησης βασισμένη στην συνειδητή υπευθυνότητα.
Επιπρόσθετα, να είναι το Πανεπιστήμιο, που να προτάσσει την καινοτομία, αλλά και τον
οικολογικό του χαρακτήρα. Ένα Πανεπιστήμιο μέσα στις πρώτες επιλογές για τους
υποψήφιους φοιτητές ανταποκρινόμενο ικανοποιητικά στις ανάγκες τους.
Το τι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, το βιώνουμε όλοι μας. Το ΠΑΔΑ, μέσα σε 18 μήνες,
παρόλες τις δυσχέρειες της πανδημίας και με πρόταξη την υγεία και ασφάλεια, παραμένει
εξαιρετικά λειτουργικό, εκπαιδευτικά και ερευνητικά.
Είναι αναγνωρίσιμο, με θετικό πρόσημο, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της χώρας, με
παράλληλη ραγδαία αύξηση των υποδομών του και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως και στις
συνεργασίες του.
Ανάμεσα στα άλλα, έχει εμπεδώσει την ακαδημαϊκότητά του με την διεκδίκηση και λήψη
απόφασης πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την πλήρη
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συμμόρφωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΑΔΑ στα
προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα για τέσσερα έτη, καθώς και με τις – μέχρι τώρα
- διαπιστωτικές αποφάσεις για τα έξι από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Μηχανικών για την
απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα κάθε Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Αντιπρυτάνεις, τα μέλη της Συγκλήτου και όλο το δυναμικό
του Ιδρύματος για την προσπάθεια που καταβάλουν.
Σας καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη μας για την καλή εργασία που προσφέρετε και την
συμπαράταξη που δείχνετε.
Είμαστε υπερήφανοι για το έργο, που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, έχουμε αρχίσει και συστηματικά, δυναμικά
και ανοδικά συνεχίζουμε.
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής Πρύτανης
Ακολουθεί video για το ΠΑΔΑ:
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ από τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά αποτελέσματα και τις σπουδαίες δραστηριότητες που
αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εξέφρασε στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Π.Καλδή, ο  πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Α.
Τζιτζικώστας, εξ’ αφορμής των 3 ετών λειτουργίας του Ιδρύματος.
Στην επιστολή του αναφέρεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι   το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και σημειώνει πως: «Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναπτύσσει
από κοινού με την Κομισιόν Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση της «Πράσινης Συμφωνίας» και
την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης και της Έρευνας, έχοντας συνυπογράψει τα αντίστοιχα
σύμφωνα συνεργασίας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής κάνει μεγάλα και σταθερά βήματα στην κατεύθυνση αυτή που θα ωφελήσουν το ίδιο το
πανεπιστήμιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, αλλά και την κοινωνία και την
Ελλάδα» .
Ολόκληρη η επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Ιntegrated master θα χορηγεί το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με απόφαση  που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος προβλέπεται η
επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται   στο Τμήμα
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής    του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί
στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
Για την σχετική απόφαση    διατυπώθηκε  θετική γνώμη    από την    Εθνική  Αρχή  Ανώτατης
Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).
Αγγελος Συρίγος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής master
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΠΑΔΑ και Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Το ΠΑΔΑ στέλνει μήνυμα ελπίδας για την διασφάλιση της
ποιότητας της ζωής
Στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
ΠΑΔΑ, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανή του Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., εκπροσωπούμενο από τη
Διοικήτρια Ελπινίκη Ταβιανάτου και τον Πρόεδρο του ΔΣ Ηλία Πετρόπουλο σχετικά με
εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σήμερα Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ως μήνυμα
ελπίδας ανακοινώνεται ότι, μεταξύ άλλων, ξεκινά ερευνητική συνεργασία ανάμεσα στο
θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής
Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ) του Τμήματος Βιοϊατρικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
ΠΑΔΑ, που διευθύνει ο Καθηγητής Γεώργιος Φούντος και στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο,
αναφορικά με πρωτοποριακή - σε παγκόσμιο επίπεδο - μέθοδο διάγνωσης του καρκίνου του
μαστού, μέσω του χαρακτηρισμού των αποτιτανώσεων.
Η συγκεκριμένη μέθοδος, ενθαρρυντική από τις μέχρι τώρα ενδείξεις, είναι μη επεμβατική,
αξιολογεί μαστογραφικές εικόνες και αναμένεται να συνεισφέρει στην πρόληψη του καρκίνου
του μαστού, όπως και στην πρώιμη διάγνωσή του, καθώς και στη μείωση του αριθμού των
βιοψιών.
Με την ανωτέρω ερευνητική συνεργασία αποσκοπείται, ταυτόχρονα, η βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των γυναικών, με ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, για ένα θέμα που ταλανίζει
τη σύγχρονη κοινωνία, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, η προαγωγή της γνώσης στη βάση
της προηγμένης τεχνολογίας και η εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής
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ΑΠΟΦΑΣΗ: Integrated master θα χορηγεί το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας &
Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΦΑΣΗ: Integrated master θα χορηγεί το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας &
Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Αυτό προβλέπει απόφαση που επέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας (αρμόδιος για τα
ΑΕΙ) Άγγελος Συρίγος.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας και του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ με τον πρύτανη
του ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας και του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ με τον πρύτανη του
ΠΑΔΑ 
Με αφορμή την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου με τον
κ. Περικλή Μήτκα, πρόεδρο ΕΘΑΑΕ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στο γραφείο του Προέδρου.
Το ΠΑΔΑ αξιοποίησε καλές πρακτικές των τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων
εκπαίδευσης και έρευνας της Αττικής, από όπου προήλθε, του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Ο Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε σχετικά: «Εύχομαι το ΠΑΔΑ να συνεχίσει την ανοδική του
πορεία και να αποτελέσει παράδειγμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
συμβάλλοντας στην αναγκαία βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας
προσφέροντας εξαιρετικές προοπτικές στις επαγγελματικές επιδιώξεις των αποφοίτων του. Η
χώρα μας έχει ανάγκη να επενδύει στους ανθρώπους, στην καινοτομία στο χώρο της
εκπαίδευσης και της έρευνας και στις ευρείες εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού».
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνάντηση υφ. Παιδείας και Προέδρου της ΕΘΑΑΕ με τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Με αφορμή την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υφυπουργού Παιδείας  Άγγελου Συρίγου με τον 
Περικλή Μήτκα, πρόεδρο ΕΘΑΑΕ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
Παναγιώτη Ε. Καλδή στο γραφείο του Προέδρου.
Το ΠΑΔΑ αξιοποίησε καλές πρακτικές των τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων
εκπαίδευσης και έρευνας της Αττικής, από όπου προήλθε, του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Ο  υφυπουργός Παιδείας δήλωσε σχετικά: «Εύχομαι το ΠΑΔΑ να συνεχίσει την ανοδική του
πορεία και να αποτελέσει παράδειγμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
συμβάλλοντας στην αναγκαία βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας
προσφέροντας εξαιρετικές προοπτικές στις επαγγελματικές επιδιώξεις των αποφοίτων του. Η
χώρα μας έχει ανάγκη να επενδύει στους ανθρώπους, στην καινοτομία στο χώρο της
εκπαίδευσης και της έρευνας και στις ευρείες εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αγγελος Συρίγος Περικλής Μήτκας
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Συνάντηση του Α. Συρίγου με τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ και τον πρύτανη του ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με τον κ. Περικλή Μήτκα, πρόεδρο ΕΘΑΑΕ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή, συναντήθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Άγγελος Συρίγος, με
αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ).
Ο Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε σχετικά: «Εύχομαι το ΠΑΔΑ να συνεχίσει την ανοδική του
πορεία και να αποτελέσει παράδειγμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
συμβάλλοντας στην αναγκαία βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας
προσφέροντας εξαιρετικές προοπτικές στις επαγγελματικές επιδιώξεις των αποφοίτων του. Η
χώρα μας έχει ανάγκη να επενδύει στους ανθρώπους, στην καινοτομία στο χώρο της
εκπαίδευσης και της έρευνας και στις ευρείες εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού»
Διαβάστε ακόμα:
Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News
Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις
σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

https://www.schooltime.gr/2021/03/12/sinantisi-tou-a-sirigou-me-ton-proedro-tis-ethaae-kai-ton-pritani-tou-pada/
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Συνάντηση Συρίγου-Μήτκα-Καλδή για τα τρία χρόνια ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τρία χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Με αφορμή την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου με τον
κ. Περικλή Μήτκα, πρόεδρο ΕΘΑΑΕ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ.
Παναγιώτη Ε. Καλδή στο γραφείο του Προέδρου.
Το ΠΑΔΑ αξιοποίησε καλές πρακτικές των τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων
εκπαίδευσης και έρευνας της Αττικής, από όπου προήλθε, του ΤΕΙ Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Ο Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε σχετικά: «Εύχομαι το ΠΑΔΑ να συνεχίσει την ανοδική του
πορεία και να αποτελέσει παράδειγμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
συμβάλλοντας στην αναγκαία βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας
προσφέροντας εξαιρετικές προοπτικές στις επαγγελματικές επιδιώξεις των αποφοίτων του. Η
χώρα μας έχει ανάγκη να επενδύει στους ανθρώπους, στην καινοτομία στο χώρο της
εκπαίδευσης και της έρευνας και στις ευρείες εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού».
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα
Κλειστά σχολεία για 2 εβδομάδες σε όλη την Ελλάδα εισηγείται η επιτροπή
Ξεχάστε το άνοιγμα των σχολείων: Πάμε για Απρίλιο και αν!
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!
ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε
προφορικά - ούτε έκθεση!)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/345752_synantisi-syrigoy-mitka-kaldi-gia-ta-tria-hronia-pada
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Συνάντηση Συρίγου-Μήτκα-Καλδή για τα τρία χρόνια ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τρία χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Με αφορμή την συμπλήρωση
3 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου με τον κ. Περικλή Μήτκα, πρόεδρο
ΕΘΑΑΕ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στο
γραφείο του Προέδρου. Το ΠΑΔΑ αξιοποίησε καλές πρακτικές των τριών ιστορικών και
δυναμικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας της Αττικής, από όπου προήλθε, του ΤΕΙ
Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Ο Υφυπουργός
Παιδείας δήλωσε σχετικά: "Εύχομαι το ΠΑΔΑ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να
αποτελέσει παράδειγμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην
αναγκαία βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας προσφέροντας εξαιρετικές
προοπτικές στις επαγγελματικές επιδιώξεις των αποφοίτων του. Η χώρα μας έχει ανάγκη να
επενδύει στους ανθρώπους, στην...

http://www.palo.gr/ekpaideush-nea/synantisi-syrigoy-mitka-kaldi-gia-ta-tria-xronia-pada/27176848/
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Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας και του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ με τον πρύτανη
του ΠΑΔΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Με
αφορμή την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου Συρίγου
με τον κ. Περικλή Μήτκα, πρόεδρο ΕΘΑΑΕ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή στο γραφείο του Προέδρου.
Το
ΠΑΔΑ αξιοποίησε καλές πρακτικές των τριών ιστορικών και δυναμικών
ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας της Αττικής, από όπου προήλθε, του ΤΕΙ
Αθήνας, του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Ο Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε σχετικά: «Εύχομαι
το ΠΑΔΑ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να αποτελέσει
παράδειγμα στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην
αναγκαία βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας προσφέροντας
εξαιρετικές προοπτικές στις επαγγελματικές επιδιώξεις των αποφοίτων του.
Η χώρα μας έχει ανάγκη να επενδύει στους ανθρώπους, στην καινοτομία στο
χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας και στις ευρείες εφαρμογές
ψηφιακού μετασχηματισμού»

https://dakekavalas.blogspot.com/2021/03/blog-post_53.html
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Δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ συζήτησε ο
Άδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο Φυλής.
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ συζήτησε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο
Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού στο twitter: "Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
'Αδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Φυλής, κ. Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή. Συζήτησαν για τη δημιουργία
φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία
της περιοχής".
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/dimiourgia-foititikon-estion-sto-parko-polis-tou-dimou-fulis/
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Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο – Συνάντηση του Α.
Ευθυμίου με τον Πρύτανη Π. Καλδή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας
με προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.

http://koinoniki.gr/2021/03/epektasi-tou-panepistimiou-ditikis-attikis-sto-moschato-sinantisi-tou-a-efthimiou-me-ton-pritani-p-kaldi/
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Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο – Συνάντηση του Ανδρέα
Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο – Συνάντηση του Ανδρέα
Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
Γραφείο Τύπου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Πηγή
Author: vikonomou
Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new
window) Click to share on Pinterest (Opens in new window) Click to share on Reddit (Opens in
new window)

https://www.aftodioikisionline.gr/dimoi/%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1/
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Συζήτηση για δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω
ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια Πολλά AcroBase!
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ συζήτησε
την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο
Φυλής, Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή.
Περισσότερα στην Ναυτεμπορική...

http://www.acrobase.eu/showthread.php?s=d84172d5841eb2dff5ddc9c82bbc969e&p=1067803
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Συζήτηση για δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω
ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ συζήτησε
την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο
Φυλής, Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού στο twitter:
«Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο
Φυλής, κ. Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη
Καλδή. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής
μέσω ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής».
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ συζήτησε
την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο
Φυλής, Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη
Καλδή.
Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού στο twitter:
«Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο
Φυλής, κ. Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη
Καλδή. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής
μέσω ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής».
Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!

https://www.naftemporiki.gr/story/1703727/suzitisi-gia-dimiourgia-foititikon-estion-sto-parko-polis-tou-dimou-fulis-meso-sdit
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Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο – Συνάντηση του Ανδρέα
Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
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Επεκτείνεται το ΠΑΔΑ στο Μοσχάτο με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 7.600 τ.μ. -
[Foititikanea.gr]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επεκτείνεται το ΠΑΔΑ στο Μοσχάτο με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 7.600 τ.μ. Επέκταση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο - Συνάντηση του Ανδρέα Ευθυμίου με τον
Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή. Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό
κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο
Μοσχάτου-Ταύρου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της
πορείας ολοκλήρωσης της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού
7,6 χιλιάδων τ.μ., που πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη
σημαντικότητα της παρουσίας του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α.
και τη θέληση του Δήμου να προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των
δραστηριοτήτων του. Ο Πρύτανης του...
Επεκτείνεται το ΠΑΔΑ στο Μοσχάτο με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 7.600 τ.μ. Επέκταση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο - Συνάντηση του Ανδρέα Ευθυμίου με τον
Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή. Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό
κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο
Μοσχάτου-Ταύρου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της
πορείας ολοκλήρωσης της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού
7,6 χιλιάδων τ.μ., που πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη
σημαντικότητα της παρουσίας του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α.
και τη θέληση του Δήμου να προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των
δραστηριοτήτων του. Ο Πρύτανης του...
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Στο Μοσχάτο επεκτείνεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Ποιο τμήμα θα στεγαστεί
εκεί
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα
Ευθυμίου και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή,
στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
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Συνάντηση δημάρχου με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο δημαρχείο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Διαβάστε: Ανδρέας Ευθυμίου: Ύστατο αντίο στη Μαρία Τσεσμελή
Ανδρέας Ευθυμίου: «Στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας ο Δήμος»
Ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Δείτε: Το κοινωνικό πρόσωπο της οργανωτικής ετοιμότητας του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου
Παναγιώτης Καλδής: «Σημαντικές οι από κοινού δράσεις για την προαγωγή του Πολιτισμού»
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Συνεργασία με υψηλές προοπτικές
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
Ειδήσεις για τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου μόλις ένα ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΙΑ.
Tags: Ανδρέας ΕυθυμίουΔήμος Μοσχάτου - ΤαύρουμεταπτυχιακόΠαναγιώτης
ΚαλδήςΠανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Επεκτείνεται το ΠΑΔΑ στο Μοσχάτο με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 7.600 τ.μ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επεκτείνεται το ΠΑΔΑ στο Μοσχάτο με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 7.600 τ.μ.
Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο – Συνάντηση του Ανδρέα
Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή.
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Συνάντηση του Α. Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Π. Καλδή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ΜΟΣΧΑΤΟ 
Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
 
Γραφείο Τύπου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έρχεται στο Μοσχάτο στην οδό Πειραιώς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0share Facebook Twitter Viber Reddit Email
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα
Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή,
στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ.
Περισσότερα στο δελτίο τύπου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου:
Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο – Συνάντηση του Ανδρέα
Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πα.Δ.Α, Παναγιώτη Καλδή
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
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Συζητείται η δημιουργία φοιτητικών εστιών στο
Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων μέσω Σύμπραξης

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ
Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με

το Δήμαρχο Φυλής και τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτ Αττικής για έργα στο
Πάρκο Πόλης

Συζήτηση για τη δημιουργία φοιτητικών
εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων μέσω
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
ΣΔΙΤ είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις

Γεωργιάδης με το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ΠΑ.ΔΑ Παναγιώτη Καλδή

Τη συνάντηση γνωστοποίησε το Υπουργείο
Ανάπτυξης μέσω του λογαριασμού του στο
tweeter https://twitter.com/MinDevGR/sta
tus/1 372227324876357635 προσθέτοντας ότι
συζητήθηκε επίσης η αναπτυξιακή πορεία
του Δήμου Φυλής

Αναφερόμενος στη συνάντηση ο Δήμαρχος

Χρήστος Παππούς τόνισε ότι παράλληλα

με τη φοιτητική στέγη έθεσε στο τραπέζι

τη δημιουργία εγκαταστάσεων του
Δήμου ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη
ανάπτυξη της περιοχής

Πρόσθεσε ακόμα ότι το δρόμο για τη
συζήτηση άνοιξε η πετυχημένη συνεργασία

του Δήμου με το ΠΑΔΑ Στηρίξαμε
ως Δήμος από την πρώτη στιγμή την ίδρυση

του Πανεπιστημίου και συνεργαζόμαστε
για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

με σκοπό να το αξιοποιήσουμε ως
μοχλό ανάπτυξης του τόπου μας Θέλω να
ευχαριστήσω τον Υπουργό και τον
Πρύτανη και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε

απτά αποτελέσματα τόνισε χαρακτηριστικά
ο Δήμαρχος Φυλής
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Ερώτηση 35 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Αποκλεισμός των
αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις
προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία με πρωτοβουλία της βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπης Βέττα και θέμα: «Αποκλεισμός
των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις
προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων».
Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:
- Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας έχουν τη δυνατότητα
εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν
ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο
αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
- Το τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Ν.
4610/2019, άρθρο 14. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του
προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα
Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επτά
(7) επιπλέον μαθήματα.
- Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, άρθρο 2, με τη
συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
του ΤΕΙ Σερρών και του Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος
Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις
υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση
στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με
επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
- Ωστόσο, αν και σήμερα υπάρχουν ήδη απόφοιτοι των τριών (3) τμημάτων Μαιευτικής Π.Ε.
δεν υπάρχει γι’ αυτούς καμία απολύτως πρόβλεψη στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία δυνατότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης μέσω των διαγωνισμών του Δημοσίου.
- Αντίστοιχα, παλαιοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι σχολών μαιευτικής (ΤΕ ή ΔΕ) που εργάζονται
ήδη σε δομές του Ε.Σ.Υ. αλλά στο μεταξύ έχουν εισαχθεί και αποφοιτήσει από τα ανωτέρω τρία
(3) τμήματα, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, δεν
έχουν δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης εντός των υπηρεσιών που ήδη εργάζονται, καθώς
δεν έχουν προβλεφθεί στα οικεία οργανογράμματα θέσεις Μαιευτικής Π.Ε.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι στα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. και όχι και από τον κλάδο Π.Ε.;
2. Προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και
για το σύνολο των δομών αυτών (Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) το θέμα όλων των
αποφοίτων των Μαιευτικών Τμημάτων;
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Αποκλεισμός των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές
Υγείας και τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων».
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση
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Επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
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Ερώτηση 35 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τον αποκλεισμό αποφοίτων Μαιευτικής από τις
δημόσιες δομές Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με πρωτοβουλία της Κ. Βέττα, βουλεύτριας Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ερώτηση κατέθεσαν 35
βουλευτές σχετικά με τον αποκλεισμό αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις
δημόσιες δομές Υγείας και τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία με πρωτοβουλία της βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπης Βέττα και θέμα: «Αποκλεισμός
των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις
προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων».
Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:
-       Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας έχουν τη δυνατότητα
εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν
ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο
αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
-       Το τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Ν.
4610/2019, άρθρο 14. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του
προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα
Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επτά
(7)  επιπλέον μαθήματα.
-       Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, άρθρο 2, με τη
συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
του ΤΕΙ Σερρών και του Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος
Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις
υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση
στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με
επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
-       Ωστόσο, αν και σήμερα υπάρχουν ήδη απόφοιτοι των τριών (3) τμημάτων Μαιευτικής
Π.Ε. δεν υπάρχει γι’ αυτούς καμία απολύτως πρόβλεψη στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία δυνατότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης μέσω των διαγωνισμών του Δημοσίου.
-       Αντίστοιχα, παλαιοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι σχολών μαιευτικής (ΤΕ ή ΔΕ) που
εργάζονται ήδη σε δομές του Ε.Σ.Υ. αλλά στο μεταξύ έχουν εισαχθεί και αποφοιτήσει από τα
ανωτέρω τρία (3) τμήματα, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
τους, δεν έχουν δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης εντός των υπηρεσιών που ήδη εργάζονται,
καθώς δεν έχουν προβλεφθεί στα οικεία οργανογράμματα θέσεις Μαιευτικής Π.Ε.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.   Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι στα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. και όχι και από τον κλάδο Π.Ε.;
2.   Προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία
και για το σύνολο των δομών αυτών (Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) το θέμα όλων των
αποφοίτων των Μαιευτικών Τμημάτων;
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Μέσω ΣΔΙΤ οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Πάρκο Πόλης του
Δήμου Φυλής δρομολογεί ο δήμος.
Το έργο που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης με ιδιώτες (ΣΔΙΤ) συζήτησε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο
Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή.
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521
προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του ΤΕΙ. Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα
 
Είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών με εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου
55.700 προπτυχιακούς, 5.500 μεταπτυχιακούς και 460 υποψήφιους διδάκτορες. Σήμερα
λειτουργούν συνολικά 27 τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε έξι σχολές, καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων: τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων, τη Σχολή
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και τη
Σχολή Μηχανικών.
 
Υπενθυμίζεται οτι μέσω συμπράξεων δρομολογούνται ήδη η δημιουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου της Κρήτης, της Θράκης, και της Θεσσαλίας συνολικού προυπολογισμού που
υπερβαίνει τα €400 εκατ. 
 
Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ η κατασκευή φοιτητικών
εστιών  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την
Ξάνθη  και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Βόλο & Λαμία με συνολικό κόστος επένδυσης
€105,4 εκ. €92εκ. αντίστοιχα ενώ σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται η κατασκευή φοιτητικών
εστιών του πανεπιστημίου Κρήτης
σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο με το συνολικό κόστος επένδυσης να φτάνει τα €207 εκ.
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του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης
του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το 2019 (Ν. 4610/2019, άρθρα
57-61 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Στο ΠΑΔΑ
Ιδρύθηκε τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ
Αθήνας έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος
σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να
λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
Το τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Ν. 4610/2019,
άρθρο 14. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας έχουν
τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του
ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το
αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επτά (7) επιπλέον μαθήματα.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, άρθρο 2, με τη
συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
του ΤΕΙ Σερρών και του Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος
Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις
υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση
στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με
επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
Παράλληλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών όπως περιγράφονται στο
άρθρο 2 του Π.Δ. 351/14-6-1989 (Α’ 159) και αποτυπώνονται με σαφήνεια στους οδηγούς
σπουδών των οικείων Πανεπιστημίων, αφορούν, μεταξύ άλλων, την εργασία τους ως Μαιευτές
- Μαίες, σε όλους τους σχετικούς τομείς εργασίας της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και
Τριτοβάθμιας φροντίδας: «Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί
Σταθμοί, Μαιευτικά - Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α. και άλλων Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στις μονάδες
μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και
τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού. Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά τμήματα,
Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία,
Χειρουργεία, Μαιευτικά - Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης
καρκίνου γεννητικών οργάνων.»
Ωστόσο, αν και σήμερα υπάρχουν ήδη απόφοιτοι των τριών (3) τμημάτων Μαιευτικής Π.Ε. δεν
υπάρχει γι’ αυτούς καμία απολύτως πρόβλεψη στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία δυνατότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης μέσω των διαγωνισμών του Δημοσίου.
Αντίστοιχα, παλαιοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι σχολών μαιευτικής (ΤΕ ή ΔΕ) που εργάζονται
ήδη σε δομές του Ε.Σ.Υ. αλλά στο μεταξύ έχουν εισαχθεί και αποφοιτήσει από τα ανωτέρω τρία
(3) τμήματα, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, δεν
έχουν δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης εντός των υπηρεσιών που ήδη εργάζονται, καθώς
δεν έχουν προβλεφθεί στα οικεία οργανογράμματα θέσεις Μαιευτικής Π.Ε.
Επειδή η πρόβλεψη στους οργανισμούς των νοσοκομείων για στελέχωση των σχετικών
θέσεων αποκλειστικά και μόνο από αποφοίτους του Κλάδου ΤΕ Μαιευτικής δεν ανταποκρίνεται
στα σύγχρονα δεδομένα,
Επειδή αποτελεί δυσμενή διάκριση εις βάρος των ΠΕ Μαιευτών – Μαιών το να παραβιάζονται
στην πράξη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, μη δυνάμενοι να έχουν καν πρόσβαση σε
σχετικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου,
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να άρει την άδικη αντιμετώπιση μιας κατηγορίας αποφοίτων και να
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διασφαλίσει πρώτα η ίδια το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία και στην περαιτέρω
επαγγελματική τους εξέλιξη,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι στα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. και όχι και από τον κλάδο Π.Ε.;
2. Προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και
για το σύνολο των δομών αυτών (Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) το θέμα όλων των
αποφοίτων των Μαιευτικών Τμημάτων;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανολης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
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Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Αποκλεισμός των αποφοίτων
Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές Υγείας και τις προκηρύξεις
μόνιμων προσλήψεων»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Αποκλεισμός των αποφοίτων Τμημάτων Μαιευτικής (Π.Ε.) από τις δημόσιες δομές
Υγείας και τις προκηρύξεις μόνιμων προσλήψεων».
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521. Η ίδρυση
του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης
του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το 2019 (Ν. 4610/2019, άρθρα
57-61 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Στο ΠΑΔΑ
Ιδρύθηκε τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ
Αθήνας έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος
σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να
λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
Το τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Ν. 4610/2019,
άρθρο 14. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας έχουν
τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του
ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το
αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία επτά (7) επιπλέον μαθήματα.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, άρθρο 2, με τη
συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,
του ΤΕΙ Σερρών και του Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές/τριες του τμήματος
Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα εφόσον εκπληρώσουν όλες τις
υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ και πριν ορκιστούν, να κάνουν μετάβαση
στο τμήμα Μαιευτικής Π.Ε. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο αφού παρακολουθήσουν με
επιτυχία επιπλέον μαθήματα.
Παράλληλα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών όπως περιγράφονται στο
άρθρο 2 του Π.Δ. 351/14-6-1989 (Α’ 159) και αποτυπώνονται με σαφήνεια στους οδηγούς
σπουδών των οικείων Πανεπιστημίων, αφορούν, μεταξύ άλλων, την εργασία τους ως Μαιευτές
- Μαίες, σε όλους τους σχετικούς τομείς εργασίας της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και
Τριτοβάθμιας φροντίδας: «Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί
Σταθμοί, Μαιευτικά - Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α. και άλλων Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στις μονάδες
μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και
τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού. Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά τμήματα,
Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία,
Χειρουργεία, Μαιευτικά - Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης
καρκίνου γεννητικών οργάνων.»
Ωστόσο, αν και σήμερα υπάρχουν ήδη απόφοιτοι των τριών (3) τμημάτων Μαιευτικής Π.Ε. δεν
υπάρχει γι’ αυτούς καμία απολύτως πρόβλεψη στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία δυνατότητα επαγγελματικής
αποκατάστασης μέσω των διαγωνισμών του Δημοσίου.
Αντίστοιχα, παλαιοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι σχολών μαιευτικής (ΤΕ ή ΔΕ) που εργάζονται
ήδη σε δομές του Ε.Σ.Υ. αλλά στο μεταξύ έχουν εισαχθεί και αποφοιτήσει από τα ανωτέρω τρία
(3) τμήματα, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, δεν
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έχουν δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης εντός των υπηρεσιών που ήδη εργάζονται, καθώς
δεν έχουν προβλεφθεί στα οικεία οργανογράμματα θέσεις Μαιευτικής Π.Ε.
Επειδή η πρόβλεψη στους οργανισμούς των νοσοκομείων για στελέχωση των σχετικών
θέσεων αποκλειστικά και μόνο από αποφοίτους του Κλάδου ΤΕ Μαιευτικής δεν ανταποκρίνεται
στα σύγχρονα δεδομένα,
Επειδή αποτελεί δυσμενή διάκριση εις βάρος των ΠΕ Μαιευτών – Μαιών το να παραβιάζονται
στην πράξη τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, μη δυνάμενοι να έχουν καν πρόσβαση σε
σχετικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου,
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να άρει την άδικη αντιμετώπιση μιας κατηγορίας αποφοίτων και να
διασφαλίσει πρώτα η ίδια το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία και στην περαιτέρω
επαγγελματική τους εξέλιξη,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι στα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας υπάρχει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. και όχι και από τον κλάδο Π.Ε.;
2. Προτίθεται να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και
για το σύνολο των δομών αυτών (Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.) το θέμα όλων των
αποφοίτων των Μαιευτικών Τμημάτων;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανολης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Θάνος
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
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Ετοιμάζεται σχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνάντηση υπουργού Ανάπτυξη Άδωνι Γεωργιάδη με τον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού
και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή
Σχέδιο για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων, μέσω Σύμπραξης
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προωθεί η Κυβέρνηση, ανακοινώθηκε  από το
υπουργείο Ανάπτυξης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική ανακοίνωση:
Α. O υπουργός   Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης  συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Φυλής, 
Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή.
Β. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω
ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι, παράλληλα με τη
φοιτητική στέγη, έθεσε στο τραπέζι τη δημιουργία εγκαταστάσεων του Δήμου, ώστε να
εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.
Πρόσθεσε, ακόμα, ότι το δρόμο για τη συζήτηση άνοιξε η πετυχημένη συνεργασία του Δήμου
με το ΠΑΔΑ. “Στηρίξαμε, ως Δήμος, από την πρώτη στιγμή, την ίδρυση του Πανεπιστημίου και
συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με σκοπό να το
αξιοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό και
τον Πρύτανη και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε απτά αποτελέσματα”, τόνισε χαρακτηριστικά
ο Δήμαρχος Φυλής.
Αδωνις Γεωργιάδης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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ΠΑΔΑ: Ετοιμάζουν νέα πανεπιστημιούπολη στα Άνω Λιόσια με ΣΔΙΤ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Και συνεργασία με τον Δήμο Φυλής για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος που θα
συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής
Φοιτητικές εστίες για το ΠΑ.ΔΑ μέσω ΣΔΙΤ στα 'Ανω Λιόσια, ετοιμάζει τώρα ο Άδωνις
Γεωργιάδης.
Συζήτηση για τη δημιουργία των φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων, μέσω
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης με το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ) Παναγιώτη Καλδή.
Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι, παράλληλα με τη
φοιτητική στέγη, έθεσε στο τραπέζι τη δημιουργία εγκαταστάσεων του Δήμου, ώστε να
εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.
Πρόσθεσε, ακόμα, ότι το δρόμο για τη συζήτηση άνοιξε η πετυχημένη συνεργασία του Δήμου
με το ΠΑΔΑ.
“Στηρίξαμε, ως Δήμος, από την πρώτη στιγμή, την ίδρυση του Πανεπιστημίου και
συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με σκοπό να το
αξιοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό και
τον Πρύτανη και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε απτά αποτελέσματα”, τόνισε χαρακτηριστικά
ο Δήμαρχος Φυλής.
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα
VOUCHER 200 ΕΥΡΩ: Πώς και που κάνετε ΑΙΤΗΣΗ
Πότε θα γίνουν οι Πανελλήνιες 2021
ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε
προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Σχέδια για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στα Άνω
Λιόσια!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Δυτική Αττική απέκτησε όνομα στις τάξεις των φοιτητών, όταν το 2018 δημιουργήθηκε το
ΠΑΔΑ, μετρώντας πλέον γύρω στους 60.000 φοιτητές. Πρόκειται για πολύ αξιόλογες
εγκαταστάσεις (δε μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες η χώρα μας) ενώ και το εκπαιδευτικό έργο που
πραγματοποιείται εκεί βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθιστώντας το ένα από τα πιο
γρήγορα αναπτυσσόμενα πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ωστόσο, το ΠΑΔΑ έκανε την αρχή ενώ η φοιτητική εστία που σχεδιάζεται να χτιστεί στο Πάρκο
Πόλης των Άνω Λιοσίων θα κάνει τη συνέχεια, καθιερώνοντας έτσι τα εν λόγω προάστια στον
πανεπιστημιακό χάρτη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης:
Α. O υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης  συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο
Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή.
Β. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω
ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Από την άλλη, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, τόνισε ότι το δρόμο για τη συζήτηση άνοιξε η
πετυχημένη συνεργασία του Δήμου με το ΠΑΔΑ. Όπως είπε:
Στηρίξαμε, ως Δήμος, από την πρώτη στιγμή, την ίδρυση του Πανεπιστημίου και
συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με σκοπό να το
αξιοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό και
τον Πρύτανη και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε απτά αποτελέσματα.
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Συνάντηση Γεωργιάδη, Παππού, Καλδή για φοιτητικές
εστίες μέσω ΣΔΙΤ στα Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συζήτηση για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων, μέσω
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είχε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις
Γεωργιάδης, με το δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Παναγιώτη Καλδή. Τη συνάντηση γνωστοποίησε το υπουργείο
Ανάπτυξης μέσω του λογαριασμού του στο tweeter
https://twitter.com/MinDevGR/status/1372227324876357635, προσθέτοντας ότι συζητήθηκε,
επίσης, η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Φυλής.
Εκτύπωσε ή στείλε email το άρθρο!
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https://twitter.com/MinDevGR/status/1372227324876357635,


1. ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ Η ΦΥΛΗ

Μέσο: . . . . . . . . .POLITICAL
Ημ. Έκδοσης: . . .19/03/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/03/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 21

ΑΓΪΓΪάζειόψηηΦυΓΪή
Ένα έργο που μπορεί να αλλάξει

τον χαρακτήρα του Δήμου Φυλής
ήταντο βασικό θέμα της συνάντησης
που είχε ο δήμαρχος ΦυλήςΧρήστος
Παππούς με τον υπουργό Ανάπτυξης
Άδ Γεωργιάδη και τον πρύτανη του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη

Καλδή 0 λόγος για τη δημιουργία

φοιτητικών εστιών στο Πάρκο
Πόλης Άνω Λιοσίων μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Αναφερόμενος στη συνάντηση

ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνισε ότι παράλληλα με τη φοιτητική στέγη έθεσε στοτρα
πέζιτη δημιουργία εγκαταστάσεων του δήμου ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της
περιοχής Πρόσθεσε ακόμα ότι τον δρόμο για τη συζήτηση άνοιξε η επιτυχημένη συνεργασία του

δήμου με το ΠΑΔΑ
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Επεκτείνεται το ΠΑΔΑ – Στο Μοσχάτο οι νέες εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν
Σχολή του!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα που ξεκινήσαμε για τα Δυτικά Προάστια και τη δυναμική τους
ένταξη στο φοιτητικό χάρτη, αφού πέρα από την ίδρυση του ΠΑΔΑ, ετοιμάζονται να μπoυν και
νέες φοιτητικές εστίες στο παιχνίδι και συγκεκριμένα στα Άνω Λιόσια.
Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό νέο που αφορά το εν λόγω Πανεπιστήμιο, μιας και όπως
έγινε γνωστό, πέρα από τη δημιουργία φοιτητούπολης, προσβλέπει και σε επέκταση με νέες
και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό θα μετακινηθεί πιο Νότια και
συγκεκριμένα στο Μοσχάτο, όπου ένας χώρος 7.624,54 τ.μ αναμένεται να φιλοξενήσει τη
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.
Σύμφωνα με σχέδια που έχουν δημοσιευτεί, το κτίριο θα διαμορφωθεί ως εξής:
Στάθμη Ισογείου
Στο ισόγειο θα υπάρχουν δύο αμφιθέατρα 300 και 100 ατόμων αντίστοιχα, το φουαγέ, δύο
κλιμακοστάσια, τουαλέτες, εστιατόριο – καφετέρια – κυλικείο, 4 εργαστήρια των 16 μέχρι 24
ατόμων και φυλάκιο κοντά στην είσοδο.
Στάθμη Ημιωρόφου
Ο ημιώροφος θα φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη, αίθουσα εστιατορίου, 2 εργαστήρια ή γραφεία.
Στάθμη Α – Β ορόφου
Οι στάθμες αυτές θα έχουν ίδιους χώρους και θα περιλαμβάνουν 4 εργαστήρια, 5 αίθουσες
διδασκαλίας, αποθήκες, χώρο προβολών, 6 ανεξάρτητα γραφεία προσωπικού και βοηθητικούς
χώρους σε κάθε όροφο.
Η συνάντηση Πρύτανη-Δημάρχου πραγματοποιήθηκε, όπου συζητήθηκε η συνεργασία καθώς
και η εξέλιξη του έργου.
Όπως αναφέρει αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του Δήμου Μοσχάτου:
Πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου
Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, στο Δημαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας ολοκλήρωσης
της Πανεπιστημιούπολης Μοσχάτου (Πειραιώς 52), συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ., που
πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α.
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξήρε τη σημαντικότητα της παρουσίας
του Πανεπιστημίου στην πόλη, την ταχεία ανάπτυξή του ΠΑ.Δ.Α. και τη θέληση του Δήμου να
προσφέρει στην υποστήριξη της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Καλδής, ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τις
επισημάνσεις του και τις προθέσεις του, ενώ ανέφερε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με
εμβληματικούς φορείς που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς, όπως είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κλπ. και επεσήμανε την ανάγκη για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
ανάδειξης της ιστορικής οδού ως διαδρομής πολιτισμού και έκφρασης.
Και οι δυο συμφώνησαν για την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος.
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Εκτός δημοσίου οι πτυχιούχοι των τμημάτων που από ΤΕΙ έγιναν Πανεπιστημιακά
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τους φοιτητές των ΤΕΙ που με τους νόμους   περί
συγχωνεύσεων των Ιδρυμάτων τους με Πανεπιστήμια απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστημίου.
Οσοι μέχρι σήμερα επιχείρησαν να διεκδικήσουν θέσεις των ειδικοτήτων τους διαπίστωσαν ότι
οι προκηρύξεις του δημοσίου ζητούν πτυχιούχους ΤΕΙ και όχι Πανεπιστημίων .
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από το δημόσιο καθώς οι ειδικότητές τους
προκηρύσσονται μόνο για Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει προβλέψει μέχρι σήμερα , στο προσοντολόγιο, να γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι τόσο Τεχνολογικής όσο και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Το πρόβλημα ήδη έχει φθάσει στα Πανεπιστήμια , μετά από διαμαρτυρίες φοιτητών ΤΕΙ που
στη συνέχεια απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστημίου.
Ηδη ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παν. Καλδής απέστειλε έγγραφο στο
υπουργείο Εσωτερικών με το επισημαίνει ότι    εκκρεμεί η συμπερίληψη  ειδικοτήτων των
πτυχιούχων ΠΕ του Πα.Δ.Α., επιπρόσθετα του κλάδου ΤΕ που υφίσταται ήδη, σε νέο κλάδο
ΠΕ στο προσοντολόγιο του Δημοσίου και Αυτοδιοικητικού Τομέα και η συμπερίληψη στους
Οργανισμούς των Δημοσίων και Αυτοδιοικητικών Φορέων αλλά και στις προκηρυσσόμενες
από τον Α.Σ.Ε.Π. θέσεις.
Ο Πρύτανης ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών “τη  ρητή αναφορά και του ΠΕ Κλάδου για τις
Ειδικότητες, όπου αυτό απαιτείται”.
ΑΣΕΠ Παναγιώτης Καλδής
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Νέο ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τη δημιουργία φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Πάρκο Πόλης του
Δήμου Φυλής δρομολογεί ο δήμος.
Το έργο που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης με ιδιώτες (ΣΔΙΤ) συζήτησε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με τον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο
Παππού και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή.
Το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τον Νόμο 4521
προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του ΤΕΙ. Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα.
Είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών με εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου
55.700 προπτυχιακούς, 5.500 μεταπτυχιακούς και 460 υποψήφιους διδάκτορες. Σήμερα
λειτουργούν συνολικά 27 τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε έξι σχολές, καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων: τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, τη Σχολή Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων, τη Σχολή
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και τη
Σχολή Μηχανικών.
Υπενθυμίζεται οτι μέσω συμπράξεων δρομολογούνται ήδη η δημιουργία φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου της Κρήτης, της Θράκης, και της Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού που
υπερβαίνει τα €400 εκατ.
Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ η κατασκευή φοιτητικών
εστιών  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την
Ξάνθη  και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Βόλο & Λαμία με συνολικό κόστος επένδυσης
€105,4 εκ. €92εκ. αντίστοιχα ενώ σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται η κατασκευή φοιτητικών
εστιών του πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο με το συνολικό κόστος επένδυσης
να φτάνει τα €207 εκ.
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ΠΑΔΑ: Σχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια - [Foititikanea.gr]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΔΑ: Σχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια Σχέδιο για τη δημιουργία
φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) που προωθεί η Κυβέρνηση συζητήθηκε σε συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με το δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού και τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή. Χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης: Α. O υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με
το δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτη Καλδή. Β. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του
Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Αναφερόμενος στη
συνάντηση, ο κ. Χρήστος Παππούς τόνισε, ότι παράλληλα με τη φοιτητική στέγη θα
δημιουργηθούν δημοτικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της
περιοχής. Προσέθεσε δε ότι το δρόμο για τη...
ΠΑΔΑ: Σχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια Σχέδιο για τη δημιουργία
φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) που προωθεί η Κυβέρνηση συζητήθηκε σε συνάντηση του υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με το δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού και τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή. Χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης: Α. O υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με
το δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.
Παναγιώτη Καλδή. Β. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του
Δήμου Φυλής μέσω ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Αναφερόμενος στη
συνάντηση, ο κ. Χρήστος Παππούς τόνισε, ότι παράλληλα με τη φοιτητική στέγη θα
δημιουργηθούν δημοτικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της
περιοχής. Προσέθεσε δε ότι το δρόμο για τη...
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ΠΑΔΑ: Σχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΑΔΑ: Σχέδιο δημιουργίας φοιτητούπολης στα Άνω Λιόσια
Σχέδιο για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων με Σύμπραξη
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που προωθεί η Κυβέρνηση συζητήθηκε σε συνάντηση
του υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη με το δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού
και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή.
Χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:
Α. O υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης  συναντήθηκε με το δήμαρχο Φυλής,  Χρήστο Παππού και
τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή.
Β. Συζήτησαν για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής μέσω
ΣΔΙΤ και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο κ. Χρήστος Παππούς τόνισε, ότι παράλληλα με τη φοιτητική
στέγη θα δημιουργηθούν δημοτικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη
ανάπτυξη της περιοχής. 
Προσέθεσε δε ότι το δρόμο για τη συζήτηση άνοιξε η πετυχημένη συνεργασία του δήμου με το
ΠΑΔΑ. “Στηρίξαμε, ως Δήμος, από την πρώτη στιγμή, την ίδρυση του Πανεπιστημίου και
συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, με σκοπό να το
αξιοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό και
τον πρύτανη και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε απτά αποτελέσματα”.
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Το ενδεχόμενο ανάπτυξης φοιτητικών
εστιών στο Πάρκο Πόλης Άνω Λιοσίων
μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα συζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με
τον δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και
τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Παναγιώτη Καλδή Ο δήμαρχος
Χρήστος Παππούς τόνισε ότι παράλληλα
με τη φοιτητική στέγη έθεσε στο τραπέζι
τη δημιουργία εγκαταστάσεων του δήμου ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη
ανάπτυξη της περιοχής
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ΠΑΔΑ: Επετειακό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε η έναρξη της ιστορίας του νεότερου
Ελληνισμού. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη στιγμή που οι Έλληνες αποφάσισαν
να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Με σεβασμό στο παρελθόν και σχεδιάζοντας το μέλλον,
σε έναν κόσμο διαφορετικό το τελευταίο διάστημα γεμάτο δυσκολίες, το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής προσπαθεί να κερδίσει την προοπτική που φαίνεται να διανοίγεται επιτυγχάνοντας την
απελευθέρωση από τη δυστοπία της πανδημίας. 
Το πανεπιστήμιό μας θέλοντας να τιμήσει τα 200 έτη από την έναρξη της Επανάστασης του
1821, δημιούργησε ένα επετειακό ψηφιακό αφιέρωμα με τίτλο «Άλωση της Τριπολιτσάς: Η
εδραίωση του Αγώνα». Ένα Οδοιπορικό μνήμης.
Σε μήνυμά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Ε.
Καλδής (φωτ.), τονίζει ότι «σήμερα είναι η ώρα να αξιολογήσουμε τα κεκτημένα μας, να
διευρύνουμε τις προοπτικές μας και να κάνουμε τη δική μας πιο απλή επανάσταση με
ευγνωμοσύνη σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος μας. Όλοι μαζί μπορούμε
να το επιτύχουμε και έτσι θα γίνει.»
Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Παναγιώτη
Ε. Καλδή, εδώ.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Το Οδοιπορικό μνήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση (Βίντεο)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την 25η ΜαρτίουΜήνυμα έστειλε
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής, Παναγιώτης Ε. Καλδής, για τον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821.Σχετικά άρθρα Tρία χρόνια λειτουργίας για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής (Βίντεο) 05.03, 09:30 Έφυγε ο καθηγητής Περικλής Λύτρας 31.08.2018, 00:36
Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 07.02.2018, 15:30 Αγαπητοί
μου, Μέσα στην πανδημία και μετά από ένα έτος κοινωνικής αποστασιοποίησης και
τηλεργασίας- τηλεκπαίδευσης, αποχωρισμένοι από τους φοιτητές μας - τους πρωτοετείς δεν
τους έχουμε "γνωρίσει" - γιορτάζουμε σθεναρά τα 200 χρόνια από την έναρξη της
Επανάστασης, που ξεκίνησε το 1821 και τελείωσε το 1830 με την αναγνώριση του Ελληνικού
κράτους. Μια διαδρομή δύσβατη, με περιόδους εμφυλιοπολεμικές και κατά περίπτωση
αντιφάσεων και αναγκαίων συναινέσεων, όπου εν τέλει με ηρωικές υπερβάσεις,
δημιουργήθηκε το πρώτο...
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Το Οδοιπορικό μνήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση (Βίντεο)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parapolitika Newsroom
Μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την 25η Μαρτίου
Μήνυμα έστειλε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής, Παναγιώτης Ε.
Καλδής, για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821.
Αγαπητοί μου,
Μέσα στην πανδημία και μετά από ένα έτος κοινωνικής αποστασιοποίησης και τηλεργασίας-
τηλεκπαίδευσης, αποχωρισμένοι από τους φοιτητές μας - τους πρωτοετείς δεν τους έχουμε
«γνωρίσει» - γιορτάζουμε σθεναρά τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης, που 
ξεκίνησε το 1821 και τελείωσε το 1830 με την αναγνώριση του Ελληνικού κράτους.
Μια διαδρομή δύσβατη, με περιόδους εμφυλιοπολεμικές και κατά περίπτωση αντιφάσεων και
αναγκαίων συναινέσεων, όπου εν τέλει με ηρωικές υπερβάσεις, δημιουργήθηκε το πρώτο
ανεξάρτητο εθνικό κράτος στην ανατολική Μεσόγειο.
Στην προετοιμασία βοήθησαν, τόσο η διαδεδομένη και σημαντική ελληνική παιδεία στα
Βαλκάνια, με τα περισσότερα και τα καλύτερα εκπαιδευτήρια, η ομοδοξία, όσο και η ελληνική
γλώσσα με τον εξαιρετικό πλούτο της και τη γραπτή διάρκειά της για περίπου 4.000 χρόνια.
Τα προηγούμενα δημιούργησαν σημαντικούς εγγράμματους και λογίους. Αποτέλεσμα είναι η
πολυετής και συνεχής εξωστρέφεια του ελληνικού στοιχείου, με σημαντικές επιδόσεις στο
χερσαίο και το θαλασσινό εμπόριο, η επαφή με Δύση και με Ανατολή και η ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης και του κοσμοπολιτισμού με διαρκή εμπλουτισμό σε αναζητήσεις, γνώσεις και
εμπειρίες, αλλά και κοινωνική ισχύ.
Επιπρόσθετα, ο φιλελληνισμός, που εκδηλώθηκε κατά την περίοδο της Ελληνικής
Επανάστασης είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός και τεράστιο κεφάλαιο. Οι ξένοι ένοιωσαν
ότι τους αφορούσε, αφού οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούνται από τον δυτικό κόσμο η βάση των
ιδεών και του πολιτισμού του.
Έτσι, εκτός από τα 400 χρόνια καταπίεσης και σκλαβιάς, όπως αναφέρει ο Σπυρίδωνας
Τρικούπης, λόγιος, μετέχων της Επανάστασης του 1821 και μετέπειτα ιστορικός της, σχετικά
με τα αίτια της Επανάστασης, τα τοποθετεί και στο γεγονός ότι οι Έλληνες, αν και
«δεσποζόμενοι», υπερείχαν και προόδευαν, ενώ οι Τούρκοι, παρότι «δεσπόζοντες»
παρέμεναν στάσιμοι.
Σήμερα, αξιολογούμε και προστατεύουμε τα κεκτημένα μας, ιδίως όσον αφορά τα δημόσια
αγαθά, διευρύνουμε τις προοπτικές μας, οργανώνουμε την πορεία μας στη χώρα, αλλά και
διεθνώς και κάνουμε τη δική μας διπλή, αλλά και πιο απλή επανάσταση.
Από τη μια μεριά, κλίνουμε με ευγνωμοσύνη το γόνυ σε όσους θυσιάσθηκαν για την ελευθερία
και τη δημιουργία της πατρίδας μας.
Αναγνωρίζουμε την προσφορά τους, τη θωρακίζουμε δημοκρατικά και αντιπαλεύουμε,
συνεχώς, σε κάθε επιβουλή, για τη διατήρηση και την πρόοδό της.
Ακόμη,
Το έχουμε χρέος στους εαυτούς μας, στους δικούς μας, στους συναδέλφους μας, στους
φοιτητές μας και σε όσους μας χρειάζονται, αλλά και χρειαζόμαστε.
Με εμπιστοσύνη στα κελεύσματα των υγειονομικών.
Όλοι μαζί, μπορούμε να το επιτύχουμε και έτσι θα γίνει!
Καλή Άνοιξη σε όλα!
24 Μαρτίου 2021
Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
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Πρύτανης
Αξίζει να σημειωθεί πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τιμώντας τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821 δημιούργησε ένα Οδοιπορικό μνήμης με τίτλο «Άλωση της
Τριπολιτσάς: Η εδραίωση του Αγώνα».
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Εκτός δημοσίου οι πτυχιούχοι των τμημάτων που από ΤΕΙ έγιναν Πανεπιστημιακά
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τους φοιτητές των ΤΕΙ που με τους νόμους περί συγχωνεύσεων
των Ιδρυμάτων τους με Πανεπιστήμια απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστημίου.
Όσοι μέχρι σήμερα επιχείρησαν να διεκδικήσουν θέσεις των ειδικοτήτων τους διαπίστωσαν ότι
οι προκηρύξεις του δημοσίου ζητούν πτυχιούχους ΤΕΙ και όχι Πανεπιστημίων .
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από το δημόσιο καθώς οι ειδικότητές τους
προκηρύσσονται μόνο για Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει προβλέψει μέχρι σήμερα , στο προσοντολόγιο, να γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι τόσο Τεχνολογικής όσο και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Το πρόβλημα ήδη έχει φθάσει στα Πανεπιστήμια , μετά από διαμαρτυρίες φοιτητών ΤΕΙ που
στη συνέχεια απέκτησαν πτυχίο Πανεπιστημίου.
Ηδη ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παν. Καλδής απέστειλε έγγραφο στο
υπουργείο Εσωτερικών με το επισημαίνει ότι εκκρεμεί η συμπερίληψη ειδικοτήτων των
πτυχιούχων ΠΕ του Πα.Δ.Α., επιπρόσθετα του κλάδου ΤΕ που υφίσταται ήδη, σε νέο κλάδο
ΠΕ στο προσοντολόγιο του Δημοσίου και Αυτοδιοικητικού Τομέα και η συμπερίληψη στους
Οργανισμούς των Δημοσίων και Αυτοδιοικητικών Φορέων αλλά και στις προκηρυσσόμενες
από τον Α.Σ.Ε.Π. θέσεις.
Ο Πρύτανης ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών “τη ρητή αναφορά και του ΠΕ Κλάδου για τις
Ειδικότητες, όπου αυτό απαιτείται”.
Πηγή:esos.gr
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To ΠΑΔΑ Εθνικός Συντονιστής υλοποίησης της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας Youth WiKi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με επιστολή του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δρ. Γεωργίου Βούτσινου,
γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ορισμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως
Εθνικού Συντονιστή για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας Youth WiKi.
To Youth Wiki είναι η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, που δημιούργησε η ΕΕ, με στόχο την
καλύτερη γνώση και κατανόηση των εθνικών πολιτικών για τη νεολαία που εφαρμόζονται στις
Ευρωπαϊκές χώρες. H πλατφόρμα παρέχει πληροφόρηση για τις αποφάσεις, τις δράσεις, τον
τρόπο λειτουργίας των εθνικών δομών και τις πολιτικές συζητήσεις που αφορούν και
επηρεάζουν τη ζωή των νέων.
Το περιεχόμενο καλύπτει 10 τομείς δράσης:
•    Πολιτική για τη Νεολαία,
•    ...
 Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://www.esos.gr
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To project για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής στο Μοσχάτο
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΑΔΑ επεκτείνεται

κτιριακά πλέον και στο Μοσχάτο Δίνοντας

έναν άλλο τόνο και χρώμα στην περιοχή
που θα φιλοξενεί πλέον μια πανεπιστημιακή σχολή

Η Πανεπιστημιούπολη του Μοσχάτου Πειραιώς
52 συνολικού εμβαδού 7,6 χιλιάδων τ.μ που

πρόκειται να φιλοξενήσει τη Σχολή Εφαρμοσμένων
Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ μπήκε πια σε

τροχιά ολοκλήρωσης καθώς το Ίδρυμα προκήρυξε
διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με

προϋπολογισμό 8,103 εκατ ευρώ για το έργο ανα
διαρρύθμισης και συμπλήρωσης του συγκεκριμένου

κτιρίου Ουσιαστικά γίνεται αλλαγή χρήσης ενός
τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και επιφάνεια οικοπέδου

2,5 στρεμμάτων το οποίο κατασκευάστηκε
το 1971 και λειτουργούσε ως βιοτεχνικό Έχει πρό¬

σωπο σε τρεις δρόμους
με μεγάλο του πλεονέκτημα

ότι είναι εύκολα
προσβάσιμο από τον
ηλεκτρικό σταθμό του
Μοσχάτου το έργο συγκεντρώνει

ισχυρό ενδιαφέρον καθώς 12 τεχνικές
εταιρίες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής

Με βάση όλα αυτά ήταν πολύ λογικό τα χαμόγελα

να είναι άφθονα κατά την πρόσφατη συνάντηση

εργασίας του πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη
Καλδή με τον δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέα

Ευθυμίου που μεταξύ άλλων συμφώνησαν στην
υπογραφή και σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας με
προτεραιότητα την υποστήριξη του Δήμου για τη δημιουργία

μεταπτυχιακού προγράμματος
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Υφ. Παιδείας:Τα παρατράγουδα των συγχωνεύσεων των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Για τις κλινικές ασκήσεις που αφορούν σε σχολές υγείας κοιτάζουμε να δούμε αν θα μπορέσει
να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών, ώστε να μπορούν να μπουν στα νοσοκομεία και να
κάνουν τις ασκήσεις τους"
“Υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα σε ΤΕΙ που δεν έχουν καθόλου καθηγητές. Προσπαθούμε
να βρούμε μια λύση”, είπε σήμερα ο υφυπουργός Παιδείας Α. Συρίγος μιλώντας στο mega, κι
εξήγησε:
Είναι ένα από τα πολλά παρατράγουδα της μετατροπής των ΤΕΙ σε ΑΕΙ μέσα σε μια νύχτα.
Άλλαξε το ΤΕΙ κατεύθυνση, έφυγαν οι καθηγητές πήγαν σε άλλες θέσεις, και ξαφνικά υπάρχουν
μαθήματα που δεν μπορούν να διδαχτούν.
Δεν είχα φανταστεί την έκταση του φαινομένου. Κάθε μέρα ανακαλύπτεις τέτοια πράγματα.
Υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που δεν έχουν καθηγητές, και φτιάχτηκαν μέσα σε μία
νύχτα.
Έρχονται ωριαίοι καθηγητές που εργάζονται κάποιες ώρες τη βδομάδα.
Έχουν βγει ήδη θέσεις για 1050 μέλη ΔΕΠ, οι περισσότερες έχουν καλυφθεί.
Έχουν δοθεί αρκετές χιλιάδες θέσεις για να κάνουν μάθημα διδακτορικοί φοιτητές.
Θεωρητικά οι ανάγκες καλύπτονται. Το θέμα είναι πώς μπορείς να φτιάξεις τμήματα που να
μπορούν να έχουν κανονικό πρόγραμμα σπουδών.
Εκ των πραγμάτων είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία διαρκώς κοιτάζουμε όλα τα
προβλήματα.
Ο δικός μου στόχος είναι πώς θα μπορέσουμε στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης να
ξαναφτιάξουμε το τεχνικό τμήμα, τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τέχνες που αυτή τη στιγμή
λείπουν από την ανώτατη εκπαίδευση.
Τι θα γίνει με τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια
Για το άνοιγμα των πανεπιστημίων και τα εργαστηριακά μαθήματα, ο υφ. Παιδείας είπε τα εξής:
Τα πανεπιστήμια είναι γνωστό από τις 22 Φεβρουαρίου που υπογράφηκε σχετική απόφαση,
ότι μέχρι τις 4 Ιουνίου θα λειτουργήσουν μόνο με τηλεκπαίδευση.
Προκύπτει θέμα για κλινικές ασκήσεις, πρακτικές ασκήσεις και εργαστηριακά μαθήματα.
Για τις κλινικές ασκήσεις που αφορούν σε σχολές υγείας κοιτάζουμε να δούμε αν θα μπορέσει
να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών, ώστε να μπορούν να μπουν στα νοσοκομεία και να
κάνουν τις ασκήσεις τους. Όσοι θα μπουν σε νοσοκομεία ή σε δομές υγείας θα είναι
εμβολιασμένοι.
Σύνολο κλινικές και πρακτικές ασκήσεις είναι 148.000 άτομα.
Για τις κλινικές ασκήσεις, πιστεύω ότι ο εμβολιασμός των φοιτητών θα μπορέσει να γίνει πριν
το Πάσχα.
Οι πρακτικές ασκήσεις, η επιθυμία της ηγεσίας του υπουργείου είναι να ξεκινήσουν τώρα. Αλλά
θα εξαρτηθεί και από την επιτροπή.
Για τα εργαστηριακά μαθήματα, υπό τις παρούσες συνθήκες το βλέπω δύσκολο να γίνουν πριν
το Πάσχα.
Θα παραταθεί όσο χρειαστεί το εξάμηνο για τα εργαστηριακά μαθήματα, ώστε να
ολοκληρωθούν κανονικά.
Για τις κατατακτήριες περιμένουμε από την επιτροπή των ειδικών, δεν το βλέπω να γίνονται
πριν το Πάσχα .
Επαναλειτουργία των σχολείων
Μιλώντας, τέλος, για το πότε και πώς θα γίνει το άνοιγμα των σχολείων ο κ. Συρίγος είπε ότι
«Συζητάμε για το άνοιγμα όλων των σχολείων με τους ειδικούς. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει
να κάνουμε επιλογές για το πού θα δοθεί προτεραιότητα».
Αγγελος Συρίγος Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ακαδημαικό έτος 2020-21
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34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προδευτική Συμμαχία φέρνουν στη βουλή το ζήτημα του
αποκλεισμού αποφοίτων ΠΑ.Δ.Α. από προκηρύξεις του Υπ. Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση 34 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Υγείας
κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει
δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά
εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή
της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας
Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του
πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ:
37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους
προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας
(επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989).
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020,
Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
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τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι του
Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική
Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την
πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
2) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
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Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος
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Βουλευτές ΣΥΡΙΖA προς Κικίλια: Γιατί αποκλείονται οι απόφοιτοι ΠΑ.Δ.Α. από
προκηρύξεις του υπ. Υγείας;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση κατέθεσαν σήμερα 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον
υπουργό Υγείας, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, τονίζουν οι βουλευτές, οι νέοι επιστήμονες
οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις
Τ.Ο.Μ.Υ. επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019).
Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα
τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η
δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας.
Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η
παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ
Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της
Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον
τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3,
ΦΕΚ: 159/14-6-1989).
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί
έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ.
Πρωτ.: 4275/18-11-2020, Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων
Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
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των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι του
Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική
Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την
πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
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Βουλευτές ΣΥΡΙΖA προς Κικίλια: Γιατί αποκλείονται οι απόφοιτοι ΠΑ.Δ.Α. από
προκηρύξεις του υπ. Υγείας;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση κατέθεσαν σήμερα 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον
υπουργό Υγείας, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, τονίζουν οι βουλευτές, οι νέοι επιστήμονες
οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις
Τ.Ο.Μ.Υ. επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019).
Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα
τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η
δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας.
Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η
παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ
Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της
Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον
τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3,
ΦΕΚ: 159/14-6-1989).
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί
έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ.
Πρωτ.: 4275/18-11-2020, Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων
Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
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των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι του
Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική
Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την
πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
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Βουλευτές ΣΥΡΙΖA προς Κικίλια: Γιατί αποκλείονται οι απόφοιτοι ΠΑ.Δ.Α. από
προκηρύξεις του υπ. Υγείας;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.naftemporiki.gr
 Ερώτηση κατέθεσαν σήμερα 34 βουλευτέςτου ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον
υπουργό Υγείας, μεπρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. 
 Σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, τονίζουν οι βουλευτές, οι νέοι επιστήμονες
οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις
Τ.Ο.Μ.Υ. επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά. 
 Αναλυτικά η ερώτηση: 
 ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας” 
 Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). 
 Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα
τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η
δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
 Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει
το Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. 
 Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η
παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ
Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της
Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον
τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3,
ΦΕΚ: 159/14-6-1989). 
 Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ). 
 Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί
έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ.
Πρωτ.: 4275/18-11-2020, Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων
Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις. 
 Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
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τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω: 
 Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων 
 Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
 Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία. 
 Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις. 
 Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί. 
 Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά. 
 Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων. 
 Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί. 
 Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την
πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ; 
 2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας; 
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Βουλευτές ΣΥΡΙΖA προς Κικίλια: Γιατί αποκλείονται οι απόφοιτοι ΠΑ.Δ.Α. από
προκηρύξεις του υπ. Υγείας;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση κατέθεσαν σήμερα 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον
υπουργό Υγείας, με  πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε  περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, τονίζουν οι βουλευτές, οι νέοι επιστήμονες
οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις
Τ.Ο.Μ.Υ. επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019).
Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα
τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η
δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας.
Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η
παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ
Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της
Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον
τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3,
ΦΕΚ: 159/14-6-1989). 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί
έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ.
Πρωτ.: 4275/18-11-2020, Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων
Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
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των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για
την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
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Βουλευτές ΣΥΡΙΖA προς Κικίλια: Γιατί αποκλείονται οι απόφοιτοι ΠΑ.Δ.Α. από
προκηρύξεις του υπ. Υγείας;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση κατέθεσαν σήμερα 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον
υπουργό Υγείας, με  πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε  περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, τονίζουν οι βουλευτές, οι νέοι επιστήμονες
οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις
Τ.Ο.Μ.Υ. επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019).
Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα
τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η
δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας.
Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας Υγείας που η
παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ
Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της
Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον
τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3,
ΦΕΚ: 159/14-6-1989).
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί
έγκαιρα σε επανειλημμένα διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ.
Πρωτ.: 4275/18-11-2020, Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων
Π.Ε Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

https://www.timesnews.gr/voyleytes-syriza-pros-kikilia-giati-apokleiontai-oi-apofoitoi-pa-d-a-apo-prokiryxeis-toy-yp-ygeias/


https://www.timesnews.gr/

 Publication date: 29/03/2021 19:45

 Alexa ranking (Greece): 4397

 https://www.timesnews.gr/voyleytes-syriza-pros-kikilia-giati-apokleiontai-oi-apofoit...

των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για
την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
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Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Αποκλεισμός νέων επιστημόνων
από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει
δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά
εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή
της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας
Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του
πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ:
37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους
προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας
(επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989).
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020,
Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
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Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι του
Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική
Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για την
πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
2) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
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Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος
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ΠΑΔΑ: Νέα αναβολή στην πρακτική άσκηση των φοιτητών
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:
Λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και τις 05/04/2021, σας ενημερώνουμε
ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών που έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, δε δύναται να υλοποιηθεί
πριν την ανακοίνωση σχετικού ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας.
Ως εκ τούτου:
- Ακυρώνονται όλες οι επανενάρξεις που είχαν δηλωθεί Ακυρώνονται όλες οι ενάρξεις που
είχαν δηλωθεί Συνεχίζει να υλοποιείται και να δηλώνεται μόνο η εξ αποστάσεως πρακτική
άσκηση για τα Τμήματα που την επιτρέπουν (Δείτε τα Τμήματα εδώ).
Όλα τα παραπάνω έχουν ισχύ έως και την έκδοση και δημοσίευση του ΦΕΚ που θα επιτρέπει
την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης δια ζώσης και για το οποίο θα ενημερωθείτε με νέα
ανακοίνωση.
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Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα του αποκλεισμού νέων επιστημόνων από
προκηρύξεις του Υπ. Υγείας - [Newpost.gr]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση 34 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Υγείας
κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Σε περίοδο
πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά. Αναλυτικά η ερώτηση:
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Υγείας ΘΕΜΑ: "Αποκλεισμός νέων
επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας" Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο
αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν
πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α.
Ερώτηση 34 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Υγείας
κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Σε περίοδο
πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά. Αναλυτικά η ερώτηση:
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Υγείας ΘΕΜΑ: "Αποκλεισμός νέων
επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας" Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο
αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν
πλέον οι προϋποθέσεις. Στο Π.Α.Δ.Α.
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Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα του αποκλεισμού νέων επιστημόνων από
προκηρύξεις του Υπ. Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προδευτική Συμμαχία φέρνουν τη Βουλή το ζήτημα του
αποκλεισμού αποφοίτων ΠΑ.Δ.Α. από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Ερώτηση 34 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Υγείας
κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε  περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
                        Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
 
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει
δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά
εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή
της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας
Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του
πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ:
37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους
προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας
(επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020,
Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και
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Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για
την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα
οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για στελέχωση των
σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και από τον κλάδο
Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Ξανθός Ανδρέας 
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
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Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζούφη Μερόπη
            Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία 
Ψυχογιός Γιώργος
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Στη βουλή ο αποκλεισμός αποφοίτων του ΠΑΔΑ από προκηρύξεις του Υπουργείου
Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση κατέθεσαν ο τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός και άλλοι 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν σήμερα ο Τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός
και 33 Βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αντικείμενο τον αποκλεισμό των αποφοίτων του
ΠΑΔΑ  από προκηρύξεις του Υπ. Υγείας.
Σε  περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
"Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει
δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά
εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή
της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας
Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του
πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ:
37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους
προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας
(επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020,
Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
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Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για
την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ;Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα
υφιστάμενα οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για
στελέχωση των σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και
από τον κλάδο Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;"
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Στη Βουλή το ζήτημα του αποκλεισμού αποφοίτων ΠΑΔΑ από προκηρύξεις του Υπ.
Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε σήμερα ο Τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός
και 33 Βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αντικείμενο τον αποκλεισμό νέων επιστημόνων από
προκηρύξεις του Υπ. Υγείας.
Σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει
δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά
εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή
της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας
Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του
πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ:
37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους
προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας
(επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020,
Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
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τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή
των νέων επιστημόνων, εν προκειμένω των  ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, στους διαγωνισμούς για
την πλήρωση θέσεων σε δημόσιους οργανισμούς υγείας ή σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους όπως η ανάπτυξη Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) ; Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αναθεωρηθούν τα
υφιστάμενα οργανογράμματα των δημόσιων δομών Υγείας ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για
στελέχωση των σχετικών θέσεων όχι μόνο από τον κλάδο Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας αλλά και
από τον κλάδο Π.Ε. Κοινοτικής Υγείας;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας 
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
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Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μουζάλας Γιάννης
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία 
Ψυχογιός Γιώργος
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Στη Βουλή το ζήτημα του αποκλεισμού αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
από προκηρύξεις του υπ. Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ερώτηση 34 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Υγείας
κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού, με αντικείμενο τον
αποκλεισμό νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας.
Σε  περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν
πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια και Κοινοτική Υγεία από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αποκλείονται από τη συμμετοχή του σε προκήρυξη για τις Τ.Ο.Μ.Υ.
επιτείνοντας το φαινόμενο του brain drain το οποίο πλήττει τη νέα γενιά.
Αναλυτικά η ερώτηση:
                        Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
 
ΘΕΜΑ: “Αποκλεισμός νέων επιστημόνων από προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας”
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το ν. 4521/20118, οπότε  το
Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πάγιο αίτημα για την μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε
πανεπιστημιακό ίδρυμα, εφόσον πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις.  Στο Π.Α.Δ.Α. ιδρύθηκε
το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας το οποίο υπάγεται στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αρ. 57-61 του ν.4610/2019). Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει
δύο κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες λειτουργούν μετά τα τρία πρώτα κοινά ακαδημαϊκά
εξάμηνα: α) της Δημόσιας Υγείας και β) της Κοινοτικής Υγείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή
της Κοινοτικής Υγείας, οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην πρότερη μορφή του Ιδρύματος, ως ΤΕΙ Αθήνας, το ανωτέρω Τμήμα έχοντας εφαρμόσει το
Σχέδιο Αθηνά (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), λειτουργούσε επίσης Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Κοινοτικής Υγείας, ως προϊόν συγχώνευσης 2 επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ-Αθήνας. Το Τμήμα είχε επίσης 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της Δημόσιας
Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του
πτυχιούχου ΤΕ Υγιεινολόγου (επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 83/1989, αρ. 4, ΦΕΚ:
37/Α’7-02-1989) και β) της Κοινοτικής Υγείας που η παρακολούθηση του πλήρους
προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του πτυχιούχου ΤΕ Επισκέπτη Υγείας
(επαγγελματικά δικαιώματα Π.Δ. 351/89, αρ. 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πτυχίου τους με την αντιστοίχιση μαθημάτων
παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών, με βάση τις διατάξεις του αρ. 5, παρ.3 του ν.
4521/2018, κατέχουν πλέον ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αντί Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Επομένως, επί του παρόντος υφίστανται πτυχιούχοι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας αλλά και ΠΕ
Κοινοτικής Υγείας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) έχει προβεί έγκαιρα σε επανειλημμένα
διαβήματα προς την αρμόδια Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Αρ. Πρωτ.: 4275/18-11-2020,
Αρ.Πρωτ.: 69/28-01-2021) ζητώντας να υπάρξει πρόβλεψη θέσεων Π.Ε Δημόσιας και
Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική Υγεία στις προκηρύξεις.
Παρόλα αυτά , το Υπουργείο Υγείας αγνόησε το εύλογο αίτημα του Π.Σ.Ε.Υ. και προκήρυξε
στις 19/03/2021 (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
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δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων εννιακοσίων
τριάντα πέντε (1935) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
των ΔΥΠΕ, ως κατωτέρω:
Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και
Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής,
Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις
Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων. 
Όπως γίνεται φανερό, αποκλείονται από  τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη οι πτυχιούχοι
του Π.Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση
Κοινοτική Υγεία.
Αποκλείονται, με άλλα λόγια, σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης Δημόσιας Υγείας, οι νέοι
επιστήμονες οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Κοινοτική Υγεία, καθώς
και όλοι όσοι αναβάθμισαν το πτυχίο τους εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή, η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας να εντάξει στα οργανογράμματα των δημόσιων
οργανισμών υγείας τις νέες ΠΕ ειδικότητες δε μπορεί να συνεχιστεί.
Επειδή, τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των επιστημονικών συλλόγων και των συλλόγων
εργαζομένων δε μπορεί να αγνοούνται επιδεικτικά.
Επειδή, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων πτυχιούχων και ειδικά των επαγγελματιών
υγείας, συνιστά αναμφίβολα πολιτική ανάσχεσης του φαινομένου του brain drain και μειώνει τα
ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων.
Επειδή, ο αποκλεισμός της συμμετοχής πτυχιούχων του ΠΑΔΑ και άλλων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων σε προκηρύξεις του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και ειδικά της ΠΦΥ δε μπορεί να
συνεχιστεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας 
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αθανασίου Νάσος
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας

Μουζάλας Γιάννης
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζούφη Μερόπη
            Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
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Συνεργασία του ΠΑΔΑ με την UNICEF και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά
στην Ελλάδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση εργασίας
εκπροσώπων του ΠΑΔΑ και του Γραφείου της UNICEF και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών
για τα Παιδιά στην Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας
(Programme Cooperation Agreement) από τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Καθηγητή Παναγιώτη
Καλδή και τον κ. Luciano Calestini, πρώτο Εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα, παρουσία
του εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαρίστησε τον  κ. Luciano Calestini και τον κ.
Γιώργο Σταμάτη για την παρουσία τους στο Ίδρυμα και υπογράμμισε το ρόλο και τις
δυνατότητες του ΠΑΔΑ, σε θέματα κοινωνικής διοίκησης και καινοτομίας, καθώς και σχετικών
διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ιδίως σε ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα παιδιά.
Τόσο ο κ. Calestini, όσο και ο κ. Σταμάτης, αναφέρθηκαν επαινετικά στην δυναμική της
ανάπτυξης του ΠΑΔΑ, καθώς και στην επιθυμία περαιτέρω συνεργασίας.
 Αναφέρεται ότι, η Ελληνική Πολιτεία και η UNICEF συμφώνησαν από κοινού στις 20
Νοεμβρίου 2020 για την ίδρυση ενός μόνιμου Γραφείου του Οργανισμού στην Ελλάδα, που θα
 προωθήσει την παροχή στήριξης και άμεσης συνεργασίας για την εκπλήρωση των διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας έναντι των παιδιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), που επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο
2101/1992.
Το Σύμφωνο Συνεργασίας αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση και
Αξιολόγηση των πολιτικών αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ελλάδα» (Review of Measures to Address Child Poverty and Social
Exclusion in Greece - Undertaking a deep dive analysis of policies, programmes, services,
budgets, and mechanisms addressing child poverty and social exclusion in Greece), το οποίο
αποτελεί τμήμα του διετούς Προγράμματος ‘Child Guarantee’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών και νέων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://www.unicef.org/greece/child-guarantee), που θα εφαρμοσθεί
πιλοτικά σε επτά Κράτη Μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία και
Ισπανία). Οι συγκεκριμένες χώρες θα δοκιμάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή
Εθνικών Σχεδίων Δράσης καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και την αντιμετώπιση
συστηματικών μειονεκτημάτων για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες παιδιών, διασφαλίζοντας ότι
αυτά τα παιδιά και οι οικογένειες τους θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.
Η υλοποίηση του Προγράμματος θα υποστηριχθεί από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής
Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που επιλέχθηκε μέσω
μίας ανταγωνιστικής ανοικτής διαδικασίας από το Περιφερειακό Γραφείο της UNICEF για την
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία ως ο Eταίρος Εφαρμογής (Implementing Partner) του Έργου.
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης ιδρύθηκε το 2019 και διευθύνεται από τον
Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας κ. Γαβριήλ Αμίτση. Την περίοδο αυτή υποστηρίζει
επιστημονικά την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την προώθηση δύο
εμβληματικών παρεμβάσεων: «Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
2021-2027» και «Η Στρατηγική τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς».
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Παράλληλα, επεξεργάζεται μία σειρά πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση του Ενεργητικού
Κοινωνικού Κράτους (όπως η ίδρυση του Υπουργείου Οικογένειας και η κοινωνική
στοχοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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