
Αγαπητοί φοιτητές, 

Μετά τη δημοσίευση του Σχεδίου Νόμου σχετικά με την Ίδρυση του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα μας παύει 

να υφίσταται, σας ενημερώνουμε ότι από την πλευρά του τμήματος 

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες 

υπέρ της αυτοδυναμίας του τμήματος στο υπό Ίδρυση Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής. 

Α. Αποφάσεις συλλογικών οργάνων: 

➢ ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 16/22-12-2016 της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας με 
την οποία διατυπώθηκε πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας 
σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του 
Τμήματος. 
 

➢ ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 9/27-6-2017 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας για την 
αυτοδυναμία του Τμήματος. 

 

➢ ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 10/29-6-2017 του 

Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας 

σύμφωνα με την οποία το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής 

Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, προτείνεται να παραμείνει 

αυτοδύναμο. 
 

➢ ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 12/12-9-2017 της Συνέλευσης 

του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας σχετικά με 

πρόταση νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στα πλαίσια 

της αυτοδυναμίας του στο υπό Ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής. 
 

➢ τελική και ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης 9/22-11-2017 της 

Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα 

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, προτείνεται 

να παραμείνει αυτοδύναμο. 
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➢ ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας, κατά τη 

συνεδρίασή της στις 20/12/2017, ήτοι μετά την υποβολή του Σ.Ν. 

προς διαβούλευση, σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος εμμένει 

στην από 22/11/2017 επίσης ομόφωνη απόφασή της υπέρ της 

αυτοδυναμίας του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας. 
 

 

 

Β. Επιστολές – Ενέργειες ατομικών οργάνων 

Πέραν των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, εστάλησαν από το 

Τμήμα προς τον Υπουργό Παιδείας επιστολές υπέρ της αυτοδυναμίας του 

τμήματος με επιχειρήματα και στοιχεία βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν 

από το Υπουργείο, ως ακολούθως: 

➢ Επιστολή της Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος και 
Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 
Καθηγήτριας κας Σαμαράκου Μαρίας, με ημερομηνία 7/7/2017. 

 

➢ Επιστολή του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Βαμβακά 
Ιωάννη, με ημερομηνία 18/9/2017. 

 

➢ Επιστολή του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Erasmus+ του Τμήματος, 
Καθηγητή κ. Αξαόπουλου Πέτρου, με ημερομηνία 23/10/2017. 
 

➢ Κατά την κοινή Συνεδρίαση των δύο Συγκλήτων ΤΕΙ Αθήνας και 
ΑΤΕΙ Πειραιά ΤΤ στις 27/11/2017 ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, 
ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ 
Αθήνας, τοποθετήθηκε και δευτερολόγησε υπέρ της αυτοδυναμίας 
του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας. 
 

➢ Επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του ΤΕΙ Αθήνας υπέρ της αυτοδυναμίας του τμήματος, με 
ημερομηνία 14/12/2017. 
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➢ Κείμενο του Ομότιμου Καθηγητή κ. Δημητρίου Νίνου, πρώην 
Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας που υποβλήθηκε στη Διαβούλευση με 
ημερομηνία 28/12/2017. 
 

➢ Κείμενο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που υποβλήθηκε στη 
Διαβούλευση με ημερομηνία 30/12/2017. 
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