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Αιγάλεω, 22 Δεκεμβρίου 2020
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, κατά τη συνεδρίασή του, στις 22/12/2020, συζήτησε τις εξελίξεις
όσον αφορά στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε πέντε τμήματα της Σχολής
Μηχανικών του Πα.Δ.Α. και έχει να δηλώσει τα ακόλουθα :
•

•

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για του
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5524 τεύχος Β’,
17/12/2020, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που
οργανώνεται στα Τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
δ) Μηχανολόγων Μηχανικών και ε) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη Σχολή Μηχανικών του
ιδρύματός μας - σύντομα η επιτυχία του εγχειρήματος θα ολοκληρωθεί και για
τα άλλα τρία Τμήματα της Σχολής Μηχανικών.

Ο ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α. :
•

•

Εκφράζει τα συγχαρητήρια του σε όλους τους συντελεστές αυτής της
επιτυχίας : τον Πρύτανη και τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, τον
Κοσμήτορα και τους Προέδρους των πέντε τμημάτων της Σχολής Μηχανικών,
τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών, που με απόλυτη
δέσμευση και συνέπεια έδωσαν αυτόν τον αγώνα.
Με δεδομένο ότι συνεχίζει να παραμένει σε εκκρεμότητα η εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 εδώ και ενάμιση χρόνο, σε ό,τι
αφορά στην έναρξη της διαδικασίας αντιστοίχισης των τμημάτων των Σχολών
Μηχανικών με τα τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, καλούμε όλη την
ακαδημαϊκή κοινότητα και τις πρυτανικές αρχές του ιδρύματος να
συνεχίσουν την προσπάθεια, ακόμα πιο έντονα, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία και να ιδρυθεί Πολυτεχνική Σχολή στο Πα.Δ.Α.

Για το Δ.Σ.
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