
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.) 
υπ’ αριθ. 6/20.05.2021 (Θέμα 9ο)  

 
 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), στην υπ’ αριθ. 6/20.05.2021 (Θέμα 9ο) 
συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η 
ακόλουθη «Επιστολή Διαμαρτυρίας»:  

 
 

 «Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με έκπληξη ενημερώθηκε με τη με 
αριθμ. πρωτ. Φ253.1/53195/Α5/13-05-2021 (Φ.Ε.Κ. 1929/13-05-2021, τ. Β΄) Απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον «Καθορισμό Αριθμού Εισακτέων Σπουδαστών στις 
Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 
το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022», ότι για ένα ακόμη Ακαδημαϊκό Έτος θα υποδεχθεί πολύ υψηλότερο 
αριθμό εισακτέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο από αυτόν που εισηγήθηκε προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των 4.857 εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022 
και για τα 26 Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου είναι κατά πολύ υψηλότερος του αριθμού 
των 3.020 εισακτέων που ζητήθηκαν από τις Συνελεύσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η δε μείωση των εισακτέων φοιτητών σε σχέση με το Ακαδημαϊκό Έτος 
2020 - 2021 είναι μηδαμινή, καθώς το 2020 οι εισακτέοι ήταν 4.928 και συνεπώς η μείωση σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος ανέρχεται σε μόλις εβδομήντα ένα (71) εισακτέους φοιτητές, δηλαδή 
πρόκειται για μια ουσιαστική μείωση του 1,45%.  
 
Οι Συνελεύσεις των 27 Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η Σύγκλητός 
του εισηγήθηκαν προς το Υπουργείο τον αριθμό των 3.020 εισακτέων. Ο αριθμός των προτεινόμενων 
εισακτέων φοιτητών από το Ίδρυμα προέκυψε από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων :  
 

• τις διαθέσιμες Υποδομές του Πανεπιστημίου (Αίθουσες, Εργαστήρια, Κλινικές)  

• το διαθέσιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.)  

• τους διαθέσιμους πόρους για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, εντεταλμένων 
εκπαίδευσης (Π.Δ. 407) και Επιστημόνων για την απόκτηση ακαδημαϊκής Εμπειρίας μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΣΠΑ»  

• το Διοικητικό Προσωπικό που στελεχώνει τις Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου και τις 
Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών του  

• τη στρατηγική και τον προσανατολισμό του Πανεπιστημίου μας που σήμερα είναι το τρίτο σε 
αριθμό φοιτητών στη Χώρα και το δεύτερο στην Αττική  

 
 

 



 
• την ποιότητα της εκπαίδευσης που επιθυμεί να προσφέρει το Πανεπιστήμιο προς τους 

φοιτητές του  

• ειδικότερα στη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας το πρόβλημα με τους 
υπεράριθμος φοιτητές είναι ιδιαιτέρως έντονο, δεδομένου ότι η Σχολή ΔΕΝ διαθέτει 
Έδρα σε Φορέα Υγείας, ούτε σύνδεση με νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου για τη σωστή 
εκπαίδευση των φοιτητών της. Δεδομένου ότι, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
βρισκόμαστε και εν μέσω Πανδημίας το πρόβλημα έχει οξυνθεί τόσο για τους 
Καθηγητές (το Ίδρυμα διαθέτει μόνο 123 μέλη Δ.Ε.Π. στα 5 Ακαδημαϊκά Τμήματα της 
Σχολής, ήτοι πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με το εύρος και το αντικείμενο των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής) όσο και για τον πολύ υψηλό αριθμό των ενεργών 
φοιτητών [σήμερα ανέρχονται περίπου στους 7.308 ενεργούς φοιτητές), με 
αποτέλεσμα καθημερινές εντάσεις και εκνευρισμούς .  

 
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Πολιτείας, αλλά και την προ ημερών τελευταία Σύνοδο 
των Πρυτάνεων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη μεταφορά 
εισακτέων από τα Κεντρικά Πανεπιστήμια προς τα Περιφερειακά. Αυτό δημιούργησε 
θετικές προσδοκίες, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά που θα λαμβάνονταν υπόψη οι 
εισηγήσεις των Ιδρυμάτων αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών που δύναται να 
υποδεχθεί. Δυστυχώς στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η εν λόγω 
εξαγγελία δεν υλοποιήθηκε.  
Τα προηγούμενα έτη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υποδέχθηκε υψηλό αριθμό 
εισακτέων φοιτητών. Ο αριθμός αυτός των εισακτέων φοιτητών είναι ακόμη υψηλότερος 
αν συνυπολογιστούν οι μετεγγραφές και οι εισαγωγές από κατατακτήριες εξετάσεις, 
καθώς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως κεντρικό Πανεπιστήμιο, οι μετεγγραφές 
ξεπερνούν το 25% των εισακτέων φοιτητών. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, τα Ακαδημαϊκά 
Τμήματα του Πανεπιστημίου, κατάφεραν κατά τα προηγούμενα έτη να ανταπεξήλθαν 
αποτελεσματικά στην εκπαίδευση αυτού του μεγάλου αριθμού φοιτητών με τις φιλότιμες 
προσπάθειες και υπερβάσεις του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού αυτού, με 
την αποτελεσματική διαχείριση των υπαρχουσών υποδομών και την εκτεταμένη 
πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων και εξωτερικών συνεργατών. Άλλωστε, όλα αυτά 
έχουν αποτυπωθεί και στα στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης – αποτίμησης που 
ακολουθεί το Πανεπιστήμιο. Κάθε ετήσια εισαγωγή υψηλού αριθμού φοιτητών, πολύ 
υψηλότερου από αυτόν που εισηγήθηκε το Πανεπιστήμιο, προστίθεται στον ήδη υψηλό 
αριθμό φοιτητών και επιτείνει την υπάρχουσα κατάσταση.  
 
Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μεγάλη χαρά και ικανοποίηση να βλέπει 
τα τελευταία έτη (προ της πανδημίας), τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίες να 
πλημμυρίζουν από φοιτητές και να υπάρχει πολύ υψηλή και σε πολλές περιπτώσεις 
καθολική συμμετοχή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο στα 
εργαστηριακά, όσο και στα θεωρητικά μαθήματα. Επιθυμία των μελών της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας του Ιδρύματος είναι να διατηρήσει και να επεκτείνει τις προσφερόμενες 
σπουδές σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ευρισκόμενο σε 
ένα μονοπάτι ανάπτυξης, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος προχωρά 
με σταθερά και γοργά βήματα στις διαδικασίες πιστοποίησης και αποτίμησης των 
προγραμμάτων σπουδών του (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της Επιστημονικής Έρευνας, στην διεθνοποίησή, σε συνέργειες και στην 
προαγωγή της προσφοράς του στον Οικονομικό και Κοινωνικό Ιστό της Χώρας. Το γεγονός 
ότι, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για έτερη φορά καλείται να ανταπεξέλθει 



αποτελεσματικά σε αυτόν τον φόρτο δραστηριοτήτων και σε αυτόν τον αριθμό φοιτητών 
με την φιλότιμη υπερπροσπάθεια των στελεχών του, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Κυρίαρχα ζητήματα είναι το πως γίνεται αντιληπτό το 
σύγχρονο Πανεπιστήμιο, η ποιότητα των προσφερόμενων στους φοιτητές σπουδών, η 
υλοποίηση της Επιστημονικής Έρευνας, η Αριστεία και η συμβολή στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Χώρας.  
Η ιδανικότερη λύση στο εν λόγω ζήτημα, θα ήταν η προσαρμογή του αριθμού των 
εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022, με σαφή μείωση των εισακτέων στο 
Πανεπιστήμιο και ειδικότερα σε όσα Ακαδημαϊκά Τμήματα υπάρχει σημαντική απόκλιση 
ανάμεσα στην εισήγηση Πανεπιστημίου και στον αριθμό που προβλέπεται να εισαχθεί. 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ευελπιστεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε 
παρεμβάσεις ώστε :  
 

• να υποστηριχθεί το Ίδρυμα να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο 
και τα καθήκοντά του με βάση τον υπερπληθυσμό των φοιτητών του,  

• να μη βρεθεί και πάλι το Ίδρυμα στην θέση να διαμαρτύρεται για ένα ζήτημα το 
οποίο είναι κοινός τόπος και  

• το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των Συνελεύσεων 
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ως προς τον 
αριθμό των εισερχομένων φοιτητών.  

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την 
αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με νέες θέσεις 
μελών Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Δ.Π., το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα του Ιδρύματος. 
Αυτό κρίνεται ζωτικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο διότι, αφενός μεν θα βελτιωθεί η 
αναλογία διδασκόντων προς διδασκόμενους, η οποία χωρίς τη συνδρομή του έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού απέχει πολύ από την επιθυμητή (αντιστοιχία 1 μέλος Δ.Ε.Π. ανά 
64 Φοιτητές) και αφετέρου θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση και διασφάλιση 
της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 

Επισημαίνεται ότι, οι προτάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για τους εισακτέους, 
στηρίχθηκαν σε αντικειμενικά στοιχεία με βάσει τις υποδομές που διαθέτουν και η εισαγωγή 
περισσότερων φοιτητών θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.  
 
Καλείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αναθεωρήσει την Απόφαση του και 
να δεχτεί τις προτάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για 
τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών αυτού.» 


