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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Φυσιογνωμία και 
Χαρακτηριστικά

To Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) είναι ένα νέο Πανεπιστήµιο το οποίο 
θα απορροφήσει τα δύο Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τοµέα του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, το Τ.Ε.Ι. Αθηνών και το Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού 
Τοµέα). Το νέο υπό ίδρυση Πανεπιστήµιο ενσωµατώνει το ανθρώπινο 
δυναµικό, τις υποδοµές, τη συσσωρευµένη  τεχνογνωσία και εµπειρία των 
δύο Ιδρυµάτων και τη συνεισφορά τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στον 
παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Η ίδρυση του ΠΔΑ δεν υπακούει 
απλά στην αθροιστική λογική συνένωσης των υφιστάµενων δυνάµεων. 
Τουναντίον, σηµατοδοτεί τη διαµόρφωση µίας νέας δυναµικής που προσδίδει 
περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές  για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, 
στη λογική ότι το όλον είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των µερών του. 

Η προστιθέµενη αξία που δηµιουργεί το νέο Πανεπιστήµιο συνίσταται στα 
παρακάτω: 

• Στη δηµιουργία ακαδηµαϊκών προγραµµάτων σπουδών προπτυχιακού 
και µεταπτυχιακού επιπέδου που παρακολουθούν τις εξελίξεις των 
επιστηµών και είναι εναρµονισµένα  και συµβατά µε τα αντίστοιχα 
διεθνή προγράµµατα σπουδών υψηλά αξιολογηµένων Πανεπιστηµίων 
της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Επιπρόσθετο στοιχείο αποτελεί το γεγονός  
ότι η διάρθρωση των Σχολών του ΠΔΑ  και τα προγράµµατα σπουδών 
είναι συνυφασµένα µε τις τοπικές και εθνικές ανάγκες σε  
οικονοµικούς και κοινωνικούς τοµείς αιχµής  για την  χώρα. 

• Στη δηµιουργία πέντε (5) Σχολών και είκοσι έξι (26) Τµηµάτων. Το 
Πανεπιστήµιο, µε βάση τη διάρθρωση αυτή, είναι πολυθεµατικό και 
θεραπεύει ένα ευρύ φάσµα των επιστηµών και τεχνών. Αυτό το 
χαρακτηριστικό του προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο 
διαθέτουν ορισµένα µόνο ελληνικά Πανεπιστήµια. 

• Στο βαθµό πληρότητας που έχει το νέο Ίδρυµα  σε υποδοµές, σε µέλη 
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), σε µέλη  
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και σε διοικητικό προσωπικό. Στο 
ΠΔΑ θα απασχολούνται µε σχέση µόνιµης εργασίας 519 µέλη ΔΕΠ, 100 
µέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και 308 µέλη διοικητικού προσωπικού (Στοιχεία 
2017. Ο συνδυασµός υψηλού αριθµού µόνιµου, έµπειρου και µε υψηλά 
ακαδηµαϊκά προσόντα προσωπικού, µαζί µε τις υπάρχουσες 
υποδοµές, είναι στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα και την 
περαιτέρω ακαδηµαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύµατος. Ειδικότερα δε, τα 
είκοσι έξι Τµήµατα είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα 
αυτοδύναµα και συµπαγή. Η διάρθρωσή των Τµηµάτων  προήλθε µετά 
από επισταµένη µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης, των αναγκών 



και των επιλογών της χώρας, των νέων δυναµικών που 
δηµιουργούνται στη χώρα και της διεθνούς πρακτικής. Η στελέχωση 
τους µε µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι συνολικά επαρκής και 
µειώνεται δραστικά η εξάρτηση από εκπαιδευτικό προσωπικό µε 
συµβάσεις. Στο ΠΔΑ ιδρύονται και Τµήµατα που δεν στελεχώνονται 
επαρκώς µε το προσωπικό που προϋπήρχε στα Τ.Ε.Ι. Η επιλογή της 
ίδρυσης των Τµηµάτων αυτών υπακούει στο κριτήριο του δόκιµου 
γνωστικού αντικειµένου σε Πανεπιστηµιακό επίπεδο. Πρέπει δε να 
θεωρείται δεδοµένο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει 
στοχευµένη ενίσχυση των Τµηµάτων µε νέες θέσεις µελών ΔΕΠ. Ακόµη 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν εγκριθεί σαράντα (40) νέες θέσεις 
µελών ΔΕΠ στα δύο απορροφώµενα Α.Ε.Ι., οι οποίες θα ενισχύσουν 
σηµαντικά το νέο Ίδρυµα και η κατανοµή των θέσεων αυτών, που θα 
αποφασισθεί από τα Όργανα του Πανεπιστηµίου, θα πρέπει 
πρωτίστως να κατευθυνθεί µε γνώµονα την ενίσχυση των Τµηµάτων 
που θα έχουν µεγαλύτερη ανάγκη σε νέο προσωπικό. Η ειδοποιός 
διαφορά του ΠΔΑ σε σχέση µε τα δύο Τ.Ε.Ι. από τα οποία αποτελείται 
είναι η δυνατότητα λειτουργίας τρίτου κύκλου σπουδών που θα 
καταλήγει στην απονοµή διδακτορικών διπλωµάτων. Η δυνατότητα 
προσέλκυσης υποψηφίων διδακτόρων και η εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών από αυτούς δίνει νέα ώθηση στην ερευνητική διαδικασία 
και στα αποτελέσµατα της. Με αυτόν τον τρόπο  ενδυναµώνονται οι 
υπάρχουσες επιστηµονικές ερευνητικές δραστηριότητες και 
ταυτόχρονα δηµιουργείται ένας νέος κόµβος καινοτοµίας και έρευνας 
στον ελληνικό ακαδηµαϊκό και ερευνητικό χώρο µε σηµαντικές 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα του 
κοινωνικοοικονοµικού γίγνεσθαι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε 
προοπτική πενταετίας ο αριθµός των υποψήφιων διδακτόρων µπορεί 
να υπερβεί τα 2.000 άτοµα. Συνεπακόλουθο αυτής της εξέλιξης είναι 
ότι αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά οι επιστηµονικές  δηµοσιεύσεις 
σε έγκριτα  περιοδικά   µεγάλου αριθµού άρθρων (κατά προσέγγιση 
4.000) σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και η κατοχύρωση 
ευρεσιτεχνιών, καινοτόµων εφαρµογών προϊόντων  και εν γένει τα 
επιστηµονικά επιτεύγµατα . 

• Στην παροχή πλήρους φάσµατος εκπαίδευσης που κυµαίνεται από 
τους διετείς κύκλους σπουδών µέχρι την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών. Ειδικότερα το ΠΔΑ περιλαµβάνει: 

- Τα διετή προγράµµατα σπουδών εξειδικευµένης επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Κέντρου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
(ΚΕΕ) (Επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων). 



- Τις προπτυχιακές σπουδές (τετραετείς) που  καταλήγουν στη 
λήψη πτυχίου (Επιπέδου 6). 

- Τις µεταπτυχιακές σπουδές που καταλήγουν στη λήψη 
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Επιπέδου 7). 

- Τις διδακτορικές σπουδές (Επιπέδου 8). 

Η κλιµάκωση των σπουδών σε ένα Πανεπιστήµιο και µάλιστα στα 
γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ΠΔΑ συνιστά µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση που έρχεται να καλύψει διαγνωσµένες 
ανάγκες  του ελληνικού παραγωγικού και κοινωνικού ιστού. 

• Στη δηµιουργία του ΚΕΕ για την λειτουργία προγραµµάτων διετούς 
διάρκειας  που θα καλύπτουν ανάγκες της οικονοµίας και της αγοράς 
εργασίας (βλ. παραπάνω). 

• Στη δηµιουργία σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας τόσο σε 
ακαδηµαϊκό, διοικητικό όσο και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, µε 
σηµαντικά οφέλη στην εξοικονόµηση και αποτελεσµατική και 
αποδοτική διαχείριση των πόρων. 

• Σε συνάφεια µε το παραπάνω, στην ενοποίηση όλων των οριζόντιων 
δοµών όπως π.χ. του γραφείου σταδιοδροµίας, του γραφείου 
ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων, των υπηρεσιών βιβλιοθήκης 
και όλων των άλλων διοικητικών υπηρεσιών.  

• Στο γεγονός ότι τα δυο Α.Ε.Ι. τα οποία θα απορροφηθούν στο ΠΔΑ 
έχουν σαφή τεχνολογικό προσανατολισµό. Το ΠΔΑ θα µπορέσει να 
ενσωµατώσει και να εκµεταλλευτεί αυτήν την τεχνολογική διάσταση 
τόσο στον τοµέα της εκπαίδευσης όσο και στην έρευνα. Υπάρχουν 
πολύ καλές πρακτικές αντίστοιχων Α.Ε.Ι. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. 

• Στην αύξηση της ελκυστικότητας του ως Ιδρύµατος, τόσο µε όρους 
ακαδηµαϊκούς (προσέλκυση φοιτητών, µελών ΔΕΠ, επιστηµονικών 
συνεργατών κ.λπ.) όσο και ανάπτυξης συνεργασιών µε φορείς εκτός 
ακαδηµαϊκού χώρου (επιµελητήρια, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ κ.ά.) 
της ευρύτερης περιοχής αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα 
εµφανής αναµένεται να είναι η βελτίωση του επιπέδου του 
εισερχοµένου φοιτητικού πληθυσµού στο Πανεπιστήµιο µε 
επακόλουθο τη συνολική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ενδεικτικώς, αναφέρεται ότι η µέση τιµή της βάσης εισαγωγής του 
τελευταίου επιτυχόντα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα υπερτερεί της 
αντίστοιχης µέσης τιµής Τµηµάτων του Τεχνολογικού Τοµέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά 4.887,6 µόρια (µελέτη του Κέντρου 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, 2014). 



• Στo γεγονός ότι µε τα επίσηµα στοιχεία το ΠΔΑ θα αποτελέσει το τρίτο 
µεγαλύτερο πανεπιστηµιακό Ίδρυµα της χώρας σε αριθµό 
προπτυχιακών φοιτητών (εντός κανονικής διάρκειας) καθώς θα 
σπουδάζουν 24.119 φοιτητές µετά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) µε 31.756 φοιτητές και το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας (ΕΚΠΑ) µε 28.669 αντίστοιχα 
(σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) του έτους 2014, σελ. 
106). Τα παραπάνω ισχύουν ως σχετικά µεγέθη και µε βάση πιο 
πρόσφατα στοιχεία (ΥΠΠΕΘ, Αύγουστος 2017), σύµφωνα µε τα οποία 
οι προπτυχιακοί φοιτητές µε ενεργή ακαδηµαϊκή ταυτότητα 
(ανεξαρτήτως εξαµήνου σπουδών) στα ανωτέρω Ιδρύµατα είναι 
47.555 στο ΕΚΠΑ, 44.914 στο ΑΠΘ και 39.262 στα Ιδρύµατα που θα 
απορροφήσει το ΠΔΑ. Το στοιχείο αυτό το καθιστά έναν από τους 
ισχυρότερους ακαδηµαϊκούς πόλους σε επίπεδο χώρας και 
αναµφισβήτητα αναπτυξιακό πυλώνα σε µία από τις  πιο 
υποβαθµισµένες περιοχές του µητροπολιτικού κέντρου της 
Περιφέρειας Αττικής. 

• Στην αναπτυξιακή δυναµική που προσδίδει το νεοσύστατο Ίδρυµα 
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή αυτή 
περιλαµβάνει 17 Δήµους µε συνολικό µόνιµο πληθυσµό περίπου 
1.100.000 κατοίκων, εκ των οποίων: α) οι  7 ανήκουν στον Τοµέα 
Δυτικής Αθήνας (Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Περιστέρι, Ίλιον, Αιγάλεω, Αγ. 
Ανάργυροι-Καµατερό, Αγία Βαρβάρα), οι 5  στην Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, 
Φυλή) και 4 στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά (Αγ. Ιωάννης Ρέντης-
Νίκαια, Πειραιάς, Πέραµα, Κερατσίνι – Δραπετσώνα, Κορυδαλλός). Η 
διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι η παρουσία ενός µεγάλου και 
πολυθεµατ ι κού Πανεπ ι σ τηµ ί ο υ δηµ ι ο υργ ε ί σηµαν τ ι κά 
πολλαπλασιαστικά άµεσα και έµµεσα οφέλη στην τοπική ανάπτυξη, 
τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.  

• Στην ευθυγράµµιση των υφιστάµενων ερευνητικών εργαστηρίων µε τα 
υπό ίδρυση Τµήµατα, ενδυναµώνοντας την έρευνα και τις εφαρµογές 
που προκύπτουν προς όφελος της κοινωνίας και οικονοµίας. Στα δυο 
Α.Ε.Ι. τα οποία απορροφά  το ΠΔΑ λειτουργούν ήδη επί πολλά έτη 
ερευνητικά εργαστήρια (άτυπα και τυπικά). Τα θεσµοθετηµένα 
ερευνητικά εργαστήρια που θα απορροφήσει το ΠΔΑ ανέρχονται σε 
περίπου 60, στα οποία ήδη υλοποιούνται ερευνητικές δραστηριότητες, 
κατά κύριο λόγο εφαρµοσµένης επιστηµονικής έρευνας. Αυτή η 
ερευνητική δραστηριότητα θα υποστηριχθεί και θα διευρυνθεί 
περαιτέρω καθώς θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες  που παρέχονται 
από τη δοµή και το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστηµίων. 
Ειδικότερα: α) η  δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, β) 
η ευρύτερη διασύνδεση µε τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας στο 



πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και  
γ) η δυναµική της υλοποίησης βασικής επιστηµονικής έρευνας  
δηµιουργούν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο που θα αποτελέσει µοχλό 
ανάπτυξης σε µια αενάως εξελισσόµενη Κοινωνία της Γνώσης.  



Οργανωτική Διάρθρωση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Σχολές και Τµήµατα 

Στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές:  

1. Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών 

2. Σχολή Επιστηµών Τροφίµων  

3. Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας  

4. Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού 

5. Σχολή Μηχανικών 

Ανά Σχολή ιδρύονται τα παρακάτω Τµήµατα: 

Σχολή Διοικητικών, Οικονοµικών & Κοινωνικών Επιστηµών: 
• Τµήµα Αρχειονοµ ίας, Βιβλιοθηκονοµ ίας και Συστηµάτων 

Πληροφόρησης 
• Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
• Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού 
• Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας 
• Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής  

Σχολή Επιστηµών Τροφίµων: 
• Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων 
• Τµήµα Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου & Ποτών 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: 
• Τµήµα Βιοϊατρικών Επιστηµών 
• Τµήµα Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας 
• Τµήµα Εργοθεραπείας 
• Τµήµα Μαιευτικής 
• Τµήµα Νοσηλευτικής 
• Τµήµα Προσχολικής Αγωγής 
• Τµήµα Φυσικοθεραπείας 

Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού: 
• Τµήµα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 
• Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 
• Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
• Τµήµα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών  

Σχολή Μηχανικών: 
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 



• Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής 
• Τµήµα Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 
• Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
• Τµήµα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  
• Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
• Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών 
• Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

Με βάση την παραπάνω διάρθρωση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής τα 
προϋπάρχοντα 36 Τµήµατα, αµφοτέρων των δύο Ιδρυµάτων, τα οποία είχαν 
συνολικά 42 εισαγωγικές κατευθύνσεις (βλ. Παράρτηµα), περιορίζονται σε 
26. Η κατάργηση του καινοφανούς θεσµού (εισηγµένου το 2013) των 
Τµηµάτων µε ξεχωριστές εισαγωγικές κατευθύνσεις αποτελεί επίσης ένα 
βασικό στοιχείο εξορθολογισµού της ακαδηµαϊκής δοµής του νέου 
Ιδρύµατος, καθόσον η εµπειρία ανά την Ελλάδα έδειξε, όπως έχει 
αποτυπωθεί και σε εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, ότι η 
ύπαρξη των εισαγωγικών κατευθύνσεων δεν βοήθησε στην δηµιουργία 
πραγµατικά συνεργαζόµενης κοινότητας µελών ΔΕΠ εντός των Τµηµάτων. 
Τέλος, η συνύπαρξη διδασκόντων µε συναφή αντικείµενα κάτω από τη στέγη 
των νέων Τµηµάτων δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να διαµορφωθούν 
οι απαιτούµενες συνέργειες για την παραγωγή υψηλού επιπέδου 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. 

Ανάλυση Ωφελειών στις Ομάδες Στόχου

Όπως έχει αναλυθεί στα προηγούµενα, η ίδρυση του ΠΔΑ είναι κρίσιµη και 
σηµαντική και αναµένεται να αποδώσει οφέλη σε όλα τα αµέσως και 
εµµέσως εµπλεκόµενα µέρη, τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Αναλυτικότερα προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη 
ανά οµάδα στόχου:  

Για τους υπάρχοντες και µελλοντικούς φοιτητές 

Τα τελευταία έτη στα δυο Α.Ε.Ι. εισέρχονται ετησίως περίπου 4.800 
φοιτητές, που µε τις µετεγγραφές προσεγγίζουν τις 7.000. Οι προπτυχιακοί  
φοιτητές, οι οποίοι µε βάση τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της 2014 
ξεπερνούν τους 50.000 θα έχουν την ευκαιρία να εκµεταλλευτούν τα οφέλη 
από τα νέα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών του Πανεπιστηµίου που 
ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και σε διεθνώς αναγνωρισµένες 
ειδικότητες. Επιπροσθέτως, δηµιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης 



και  προαγωγής της γνώσης  µε την ολοκληρωµένη διαστρωµάτωση του 
επιπέδου σπουδών που καταλήγει στην απονοµή διδακτορικού διπλώµατος. 
Ο σχεδιασµός του ΠΔΑ προβλέπει  υψηλό βαθµό  πληρότητας σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό και υποδοµές  τόσο ποσοτικά όσο 
και ποιοτικά. Η συγχώνευση των δυο Α.Ε.Ι. θα προσδώσει νέες δυνατότητες.  
Οι φοιτητές θα έχουν περισσότερες  επιλογές και ευρύτητα στα 
προγράµµατα σπουδών τους. Τα παραπάνω θεωρούνται βασικές  
προϋποθέσεις  που θα  εξασφαλίσουν καλύτερη µόρφωση, υψηλότερη 
επιστηµονική ωριµότητα και εκπαίδευση  στους φοιτητές και φυσικά 
καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας.  

Τα αποτελέσµατα για τους ενεργούς φοιτητές θα είναι άµεσα καθώς: α) οι 
υπάρχοντες φοιτητές θα ενταχθούν στα νέα επικαιροποιηµένα προγράµµατα 
σπουδών και µε αυτόν τον τρόπο θα αναβαθµισθεί  ποιοτικά η αξία που 
αντιπροσωπεύει το πτυχίο τους και β) θα λάβουν τίτλο σπουδών του 
Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης προσδίδοντας 
µεγαλύτερο κύρος στον τίτλο σπουδών τους. 

Επιπλέον, δεδοµένου του αναβαθµισµένου περιεχοµένου του προγράµµατος 
σπουδών των νέων Τµηµάτων, αλλά και της συνέχειας που υπάρχει µε τα 
Τµήµατα τα οποία µετεξελίσσονται για να ενταχθούν στο ΠΔΑ, υφίστανται οι 
αντικειµενικοί όροι ώστε, αφού υπάρξει πρόνοια για τις σχετικές 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι απόφοιτοι του νέου Πανεπιστηµίου να διαθέτουν 
τουλάχιστον τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε αυτά των αποφοίτων των 
σηµερινών Τµηµάτων του ΠΔΑ. Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί στα νέα 
Τµήµατα η ευχέρεια να διαµορφώσουν, στα πλαίσια αυξηµένης ακαδηµαϊκής 
αυτονοµίας, το πρόγραµµα σπουδών τους µε κατευθύνσεις προχωρηµένου 
εξαµήνου. Η διαµόρφωση των τίτλων αλλά κυρίως του περιεχοµένου των 
µαθηµάτων των κατευθύνσεων αυτών, ιδίως στα συγχωνευόµενα Τµήµατα, 
θα εξασφαλίσει την προαναφερθείσα συνέχεια αλλά και επέκταση των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 

Για την Πολιτεία 

Τα οφέλη της Πολιτείας είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα σηµαντικά, τόσο σε 
δηµοσιονοµικούς όρους όσο και σε κοινωνικούς και αναπτυξιακούς τοµείς.  

Επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των υποδοµών που διαθέτει η Πολιτεία 
στην Δυτική Αττική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο ΠΔΑ   επιτυγχάνεται 
οικονοµία κλίµακας, καθώς οι δυο υπάρχουσες δοµές συνενώνονται σε µια 
και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις  για να  βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση 
των υποδοµών και των ανθρώπινων πόρων των δυο Α.Ε.Ι.. Τα δυο Ιδρύµατα 
διαθέτουν πολύ καλές υποδοµές που περιλαµβάνουν δυο ολοκληρωµένες, 
σύγχρονες  και γειτνιάζουσες πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις 108.000 
τετραγωνικών µέτρων  σε δύο εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 148 
στρεµµάτων.  Από τον υπάρχοντα προϋπολογισµό (συµπεριλαµβανοµένων 
των Δηµοσίων Επενδύσεων) για τα δυο Α.Ε.Ι. που ανέρχεται σε περίπου 



16.000.000€  (για το έτος 2018) αναµένεται να αποφευχθούν δαπάνες όπως 
η εκµίσθωση  κτηρίων και η διατήρηση επικαλυπτόµενων δοµών. Η 
εξοικονόµηση πόρων εκτιµάται σε περίπου 20% του ετήσιου Προϋπολογισµού 
(περίπου 3.200.000€), οι οποίοι µπορούν να διατεθούν παραγωγικότερα σε 
τοµείς που θα εξασφαλίσουν ποιοτικότερη εκπαίδευση για τους φοιτητές. 

Η περιοχή της Δυτικής Αττικής ξεπερνά σε πληθυσµό τα 1.100.000 άτοµα και 
ταυτόχρονα περιλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό της βιοµηχανίας και της 
οικονοµίας της χώρας. Η λειτουργία ενός ολοκληρωµένου  Πανεπιστηµίου θα 
αποτελέσει πόλο  ανάπτυξης της περιοχής  τόσο σε οικονοµικό επίπεδο  όσο 
σε κοινωνικό και πολιτιστικό. Τοµείς αιχµής για την οικονοµία της χώρας 
όπως είναι α) οι µεταφορές που αποτελούν κυρίαρχο τοµέα 
δραστηριοποίησης στην Δυτική Αττική µε το λιµάνι του Πειραιά, τις 
δραστηριότητες logistics στο Θριάσιο πεδίο, τον εµπορευµατικό σταθµό του 
ΟΣΕ κ.ά..  β) η ναυτιλία που, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2015, συνεισφέρει 
το 6,5% του ελληνικού ΑΕΠ, απασχολεί 290.000 εργαζόµενους (7% του 
Ανθρώπινου Δυναµικού) και έχει αξία 251,1 δισεκατοµµύρια ευρώ γ) Το 
χονδρικό και λιανικό Εµπόριο και οι υπηρεσίες εστίασης, των οποίων η 
συµβολή στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της Περιφέρειας Αττικής είναι 
23,8% δ) ο τουρισµός, που αποτελεί την µεγαλύτερη βιοµηχανία της χώρας 
µε συνολική προστιθέµενη ετήσια αξία 28 δισεκατοµµύρια ευρώ και  657.000 
θέσεις εργασίας  και τέλος ε) η βιοµηχανική και βιοτεχνική δραστηριοποίηση 
που είναι έντονη στη Δυτική Αττική και ειδικότερα στις περιοχές του Πειραιά, 
της Ελευσίνας και του Ασπρόπυργου. 

Για τους Παραγωγικούς Φορείς 

Τα δυο Α.Ε.Ι. έχουν ήδη αναπτύξει συνέργειες µε τους παραγωγικούς φορείς 
(επιµελητήρια, επιχειρήσεις, δηµόσιους και κοινωφελείς οργανισµούς) τόσο 
στη Δυτική Αττική  όσο και στο σύνολο της χώρας. Απόφοιτοι των δυο Α.Ε.Ι. 
στελεχώνουν επιχειρήσεις και οργανισµούς και η καινοτοµία και τα 
αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας που υλοποιούνται στα δυο  Α.Ε.Ι. 
διαχέονται στον παραγωγικό ιστό. Επίσης υπάρχει συνεχώς αναπτυσσόµενη 
συνέργεια σε θέµατα υλοποίησης ερευνητικών έργων µε άλλα Α.Ε.Ι., 
Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις. Το ΠΔΑ µε τη δυναµική που 
δηµιουργείται θα µπορέσει να αξιοποιήσει και να αναβαθµίσει περαιτέρω τις 
συνέργειες αυτές και να προχωρήσει µε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον στη 
διασύνδεση της εκπαίδευσης και της επιστηµονικής έρευνας µε την 
παραγωγή.  Οι κύριοι τοµείς παρέµβασης στα παραπάνω αφορούν: 

• Τις επιχειρήσεις που θα στελεχωθούν µε ακόµα καλύτερα 
εκπαιδευµένο προσωπικό, είτε στην παραγωγική διαδικασία 
(απόφοιτοι των διετών προγραµµάτων σπουδών), είτε σε θέσεις 
ευθύνης (απόφοιτοι των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών) είτε ακόµη και σε τοµείς έρευνας και 
ανάπτυξης (διδάκτορες).  



• Τις ερευνητικές υποδοµές του ΠΔΑ που µπορούν να αξιοποιηθούν µε 
πολλαπλούς τρόπους: α) µε την ανάπτυξη και διάχυση της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής καινοτοµίας σε επιχειρήσεις και 
φορείς β) µε την  παροχή από το ΠΔΑ επιστηµονικών συµβουλευτικών 
υπηρεσιών και γ) µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υποδοµών 
των ερευνητικών εργαστηρίων για τον έλεγχο  και πιστοποίηση 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

• Τον εµπλουτισµό δραστηριοτήτων ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του 
ΠΔΑ (συνέδρια, ηµερίδες, δηµοσιεύσεις,  παρεµβάσεις κ.ά.) που 
δηµιουργεί έναν ακόµη µοχλό αναβάθµισης της ποιότητας ζωής στην 
Περιφέρεια καθώς και την ανάπτυξη της γνώσης που κατέχει το 
ανθρώπινο δυναµικό των παραγωγικών φορέων και την προαγωγή 
της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.  

• Τις νέες καινοτόµες προοπτικές που συνοδεύουν τη λειτουργία ενός 
Πανεπιστηµίου αυτού του µεγέθους και των δυνατοτήτων που αυτό 
συνεπάγεται στους παραγωγικούς φορείς της  ευρύτερης περιοχής. 
Για παράδειγµα, λόγω του µεγέθους του Ιδρύµατος και της 
συγκέντρωσης υψηλού ερευνητικού δυναµικού στα Τµήµατά του, 
µπορεί να σχεδιαστεί η δηµιουργία και αξιοποίηση τεχνοβλαστών και 
θερµοκοιτίδων επιχειρηµατικότητας ή τεχνολογικών πάρκων, που 
σήµερα αποτελούν ευρύτατα υιοθετούµενες στρατηγικές επιλογές 
παγκοσµίως, συνιστώντας την αιχµή του δόρατος στη διασύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την παραγωγική διαδικασία.  

Για την Τοπική Κοινωνία 

Η περιοχή της Δυτικής Αττικής είναι από τις περισσότερο πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές της χώρας.  Τα µεγάλα Πανεπιστήµια της Αττικής είτε βρίσκονται 
στο κέντρο της Αθήνας (ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ)  είτε στα ανατολικά προάστια 
του λεκανοπεδίου (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ). Η Δυτική Αττική, εκτός του ότι είναι η 
πολυπληθέστερη περιοχή διαθέτει µόνο τα δυο Α.Ε.Ι.. Η δηµιουργία ενός 
µεγάλου Πανεπιστηµίου αποτελεί ζητούµενο πολλών ετών καθώς: 

• Δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για σπουδές στους νέους της 
περιοχής της Δυτικής Αττικής, καθιστώντας το ΠΔΑ  ελκυστική 
επιλογή  λόγω πληρότητας αντικειµένων  και η εγγύτητας. Θα πρέπει 
επίσης να συνυπολογίσουµε ότι στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι της 
περιοχής της Δυτικής Αττικής είναι οικογένειες χαµηλού και µέσου 
εισοδήµατος µε νέους που σπουδάζουν σε πολλές περιπτώσεις σε 
άλλες πόλεις, λόγω της έλλειψης Πανεπιστηµίου στην περιοχή, 
πράγµα που δηµιουργεί οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα στα 
νοικοκυριά.  



• Αναπτύσσεται η τοπική οικονοµία, καθώς το Πανεπιστήµιο θα 
βοηθήσει  ακόµη περισσότερο  την ανάπτυξη της οικονοµικής 
δραστηριότητας στην περιοχή. Η εµπειρία έχει δείξει ότι σε περιοχές 
που λειτουργεί Πανεπιστήµιο, και µάλιστα του µεγέθους του ΠΔΑ,  η 
λειτουργία έχει συµβάλλει θετικά στην τοπική κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη. Το Πανεπιστήµιο είναι ένα ανοικτό στην 
κοινωνία σύστηµα που παρέχει  πολλαπλά οφέλη. Συνήθως αυτό 
οφείλεται στο  ότι: 

α) Το Πανεπιστήµιο αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο οι 
τοπικές επιχειρήσεις  µπορούν να βρουν λύσεις σε  θέµατα 
καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης. 

β) Οι επιχειρήσεις µπορούν να αναζητήσουν από το Πανεπιστήµιο 
καλά εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό που θα στελεχώσει τις 
δραστηριότητές τους.  

Ειδικότερα στο ΠΔΑ περιλαµβάνονται Τµήµατα που θεραπεύουν αντικείµενα 
µε  κοινωνικό και µε καλλιτεχνικό προσανατολισµό. Η ευρύτερη και 
εντονότερη δραστηριοποίηση στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς τοµείς 
αποτελεί ένα ακόµη συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ανάπτυξη στην περιοχή 
της Δυτικής  Αττικής. Το Πανεπιστήµιο µε τις Σχολές του, τα ερευνητικά 
εργαστήρια, τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητές του και σε 
συνεργασία µε τους ΟΤΑ και τους τοπικούς φορείς δηµιουργούν νέες 
ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και µάλιστα σε 
µια περιοχή, όπως προαναφέρθηκε,  1.100.000 κατοίκων 16 Δήµων που 
καλύπτουν περισσότερο από το 50% της Περιφέρειας Αττικής.  

Για το Διδακτικό και Ερευνητικό  Προσωπικό 

Στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό των δυο Α.Ε.Ι.  δηµιουργούνται 
νέες δυναµικές συνθήκες ανέλιξης και ανάπτυξης που είναι σαφώς  
σηµαντικότερες από τη µισθολογική αναβάθµιση. Αυτές εστιάζονται κατά 
κύριο λόγο στα παρακάτω: 

Σε ένα µεγάλο Πανεπιστήµιο µε περισσότερα από 500 µέλη ΔΕΠ 
αναπτύσσονται νέες δυνατότητες συνεργασίας σε ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο. Συνεπώς δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες και 
προκλήσεις για τα µέλη ΔΕΠ. 

Η ανάληψη επίβλεψης διδακτορικών διατριβών δηµιουργεί νέα προοπτική 
στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας. Η µέχρι σήµερα προσπάθεια των 
µελών ΔΕΠ των δυο Α.Ε.Ι. να υλοποιήσουν τις επιστηµονικές έρευνές τους µε 
ελλιπή υποστήριξη θα βρει πρόσφορο έδαφος µε την αξιοποίηση των 
υποψήφιων διδακτόρων. Τα σηµαντικά µέχρι σήµερα επιτεύγµατα στην 
έρευνα των δυο Α.Ε.Ι.  θα πολλαπλασιασθούν και θα αναβαθµισθούν 
ποιοτικά.  



Για τους Φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας 

Στη µέχρι σήµερα διαδροµή τους τα δύο υπό συνένωση Ιδρύµατα έχουν 
αναπτύξει σηµαντικές συνεργασίες µε άλλα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα. Με 
την ένταξή του στον πανεπιστηµιακό τοµέα δηµιουργούνται για το ΠΔΑ οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης και σύσφιξης των σχέσεων 
του µε τα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, δεδοµένου ότι η 
ένταξη του στον πανεπιστηµιακό τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης αυξάνει 
την ελκυστικότητα του, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, λόγω της 
πολυθεµατικότητάς του, του  µεγέθους που διαθέτει σε µέλη ΔΕΠ και 
υποδοµές και της ενυπάρχουσας εµπειρίας και δραστηριοποίησης. Επίσης, 
µε τον ίδιο τρόπο ενδυναµώνονται οι διεθνείς σχέσεις  του ΠΔΑ µε Ιδρύµατα 
και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, καθιστώντας το ένα εξωστρεφές 
Ίδρυµα  µε τη δική του διακριτή θέση στο διεθνή ακαδηµαϊκό χάρτη. 

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 
σύµφωνα µε τα πορίσµατα του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την 
Παιδεία, που διεξήχθη τα έτη 2015 και 2016, είναι η δηµιουργία του Ενιαίου 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Το ΠΔΑ συγκλίνει προς την 
επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, καθώς ενοποιούνται τα Α.Ε.Ι. της 
Δυτικής Αττικής και δηµιουργείται ένας ισχυρός πόλος της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στην περιοχή. Τα Α.Ε.Ι. της χώρας και τα Ερευνητικά Κέντρα 
θα µπορούν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες συνέργειας  µε το 
ΠΔΑ στο πλαίσιο της σύγκλισης  προς την επίτευξη του στόχου του Ενιαίου 
Χώρου. Άλλωστε και τα δυο  Α.Ε.Ι. έχουν αξιολογηθεί για τις ερευνητικές 
τους δραστηριότητες και για το  λόγο αυτό συµµετέχουν στο Ελληνικό 
Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).  

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Βέλτιστη Πρακτική 
Το νέο Πανεπιστήµιο που θα λειτουργήσει στην περιοχή της Δυτικής Αττικής 
από τη συγχώνευση των δύο Α.Ε.Ι. διαφαίνεται ότι έχει τις καλύτερες  
προοπτικές να αποτελέσει µια Βέλτιστη Πρακτική.  

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µία Πρακτική µπορεί να θεωρηθεί 
καλή ή βέλτιστη αν πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Καινοτοµία:  Προτείνονται νέες αποτελεσµατικές  λύσεις που 
λειτουργούν δηµιουργικά και ταυτόχρονα είναι εφικτές. 

• Αποτελεσµατικότητα: Επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στους 
τοµείς για τους οποίους εφαρµόζεται. 

• Βιωσιµότητα: Να υπάρχει συνέχεια στα θετικά αποτελέσµατα για τον 
χρονικό ορίζοντα που έχει καθοριστεί. 

• Δυνατότητες αναπαραγωγής σε όµοιες περιπτώσεις που επικρατούν οι 
ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες. 



• Δυνατότητες µεταφοράς και αξιοποίησης σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα ή τοµείς εφαρµογής. 

Η συνένωση των δύο Α.Ε.Ι. σε ένα Πανεπιστήµιο συνιστά αποτελεσµατική 
και δηµιουργική λύση, καθώς από τη µία πλευρά εξελίσσει τις δύο 
υπάρχουσες δοµές της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε µία νέα δοµή µε 
συγκεκριµένους στόχους και από την άλλη δηµιουργεί συνθήκες για να 
αναδυθούν νέες προοπτικές και να υποστηριχθούν αναπτυξιακές 
επιλογές που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Δυτική Αττική. Η µέχρι σήµερα 
ακαδηµαϊκή πορεία των δύο Α.Ε.Ι., τα επιτεύγµατά  τους  και η εµπειρία 
που έχει αποκτηθεί αποτελούν εχέγγυα για την εφικτή υλοποίηση του 
όλου εγχειρήµατος. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι και τα δυο Α.Ε.Ι. 
έχουν αξιολογηθεί θετικά από εξωτερικούς αξιολογητές, στις 
αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, τόσο στα  ακαδηµαϊκά κριτήρια όσο και στην 
οργάνωση και λειτουργία τους. Επίσης, η δράση αυτή έρχεται σε πλήρη 
συµφωνία µε τον εθνικό στόχο του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και της Επιστηµονικής Έρευνας, όπως έχει αναλυθεί στην 
προηγούµενη ενότητα. 

Όσον αφορά το ζήτηµα της βιωσιµότητας, η πορεία και η εξέλιξη των δύο 
Α.Ε.Ι. τις τελευταίες δεκαετίες, οι υπάρχουσες υποδοµές, η τεχνογνωσία 
και το ανθρώπινο δυναµικό που θα στελεχώσει το νέο Πανεπιστήµιο  
καταδεικνύουν ότι το ΠΔΑ όχι µόνο θα είναι βιώσιµο, αλλά υπάρχουν 
βάσιµες προοπτικές σηµαντικότατης περαιτέρω εξέλιξής του.  

Εν κατακλείδι, η δηµιουργία του νέου Πανεπιστηµίου συνιστά µία 
πρωτόγνωρη δράση για την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
στη χώρα. Θα αποτελέσει δε µε βεβαιότητα τον οδηγό για την ευόδωση 
των αντίστοιχων κινήσεων ανάπτυξης συνεργασίας, συνεργειών  και 
συγχωνεύσεων που έχει ξεκινήσει στις περισσότερες Περιφέρειες της 
χώρας, αξιοποιώντας τη δυναµική,  την εµπειρία και τη γνώση που θα 
αποκτηθεί µέσω του ΠΔΑ, για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης 
προσέγγισης µε στόχο τη συνολική αναδιάρθρωση του χάρτη της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα µας, µε µια προοπτική συναίνεσης, 
ενδυνάµωσης και ανάπτυξης που θα προσφέρει το καλύτερο για τις 
επόµενες γενιές.  



Το Πανεπιστήμιο σε αριθμούς

Σχολές: 5  

Τµήµατα: 26 

Μέλη ΔΕΠ: 519 

Μέλη ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ: 100 

Διοικητικό Προσωπικό:308 

Φοιτητές Προπτυχιακοί εντός κανονικής διάρκειας (ΑΔΙΠ, 2014): 
24.119Φοιτητές Προπτυχιακοί, πέραν κανονικής διάρκειας (ΑΔΙΠ,2014): 
26.775 

Φοιτητές µε ενεργή ακαδηµαϊκή ταυτότητα (ΥΠΠΕΘ , 2017): 
39.262Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: ~2000 

Σύνολο Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (2017): 55 

Σύνολο Θεσµοθετηµένων Ερευνητικών Εργαστηρίων: 30 

Συνολική Έκταση Πανεπιστηµιούπολης: 148.000m2 

Εγκαταστάσεις οικοπέδου Αγίου Σπυρίδωνος (κεντρικές εγκαταστάσεις Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας): 60.000 m2   

 Εγκαταστάσεις οικοπέδου Πέτρου Ράλλη και Θηβών (κεντρικές 
εγκαταστάσεις Τ.Ε.Ι. Πειραιά): 88.000m2 

Έκταση οικοπέδου οδού Μεθώνης: 284 m2  

Κτιριακές Εγκαταστάσεις  οικοπέδου Αγίου Σπυρίδωνος: 60.000m2 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις  οικοπέδου Πέτρου Ράλλη και Θηβών: 48.800m2 

Κτίριο οδού Μεθώνης: 957m2 

Τακτικός Προϋπολογισµός 2018 : 10.720.000 ευρώ 

Προϋπολογισµός Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων 2018: 5.300.000 



Παράρτημα:

Η υφιστάμενη δομή των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας διαθέτει τις παρακάτω Σχολές και Τµήµατα: 

Σχολή Διοίκησης  και Οικονοµίας, η οποία αποτελείται από τα Τµήµατα: 
• Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης 
• Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων µε εισαγωγικές κατευθύνσεις α) 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και γ) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας 

• Τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης 

Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, η οποία αποτελείται από τα 
Τµήµατα: 

• Τµήµα Αισθητικής και Κοσµετολογίας  
• Τµήµα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
• Τµήµα Δηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, µε εισαγωγικές 

κατευθύνσεις α) Δηµόσιας Υγείας και β) Κοινοτικής Υγείας 
• Τµήµα Εργοθεραπείας 
• Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων 
• Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας 
• Τµήµα Μαιευτικής 
• Τµήµα Νοσηλευτικής 
• Τµήµα Οδοντικής Τεχνολογίας 
• Τµήµα Οπτικής και Οπτοµετρίας 
• Τµήµα Προσχολικής Αγωγής 
• Τµήµα Φυσικοθεραπείας 

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τα Τµήµατα: 
• Τµήµα Γραφιστικής µε εισαγωγικές κατευθύνσεις α) Γραφιστικής και 

β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
• Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού 

Αντικειµένων 
• Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
• Τµήµα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών 

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής, η οποία αποτελείται από τα 
Τµήµατα: 

• Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 
• Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, η οποία αποτελείται από τα Τµήµατα: 



• Τµήµα Ηλεκτρονικών  Μηχανικών ΤΕ 
• Τµήµα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ 
• Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
• Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
• Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής ΤΕ µε εισαγωγικές κατευθύνσεις α) Πολιτικών 
Μηχανικών ΤΕ και β) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής 
ΤΕ  

• Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ 

Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτει τις παρακάτω Σχολές και Τµήµατα: 

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας, η οποία αποτελείται από τα Τµήµατα: 
• Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων µε εισαγωγικές κατευθύνσεις α) 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

• Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, η οποία αποτελείται από τα Τµήµατα: 
• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 
• Τµήµα Ηλεκτρονικών  Μηχανικών ΤΕ 
• Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ 
• Τµήµα Μηχανικών Αυτοµατισµού ΤΕ 
• Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ΤΕ 
• Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 
• Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
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