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          Α.Π.: 9/2018                  

                                                                                                                                              Αθήνα, 15.05.2018 

 

Σελίδες:2 

 

ΠΡΟΣ:     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                 Υπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Γαβρόγλου           

ΘΕΜΑ:    «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 

 

 

Κ. Υπουργέ, 

 

Στη συνάντηση μας για την δημιουργία του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών, συμφωνήσαμε ότι είναι δυνατή 

η διαμόρφωση προγράμματος σπουδών, που αυτό σημαίνει ότι αρχίζει η συγκρότηση του Τμήματος. 

Επιπλέον συμφωνήθηκε η αναγραφή των κατευθύνσεων στο πτυχίο και η πλήρης κατοχύρωση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Με βάση την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος, ζητείτε μετ’επιτάσεως : 

α) η «συγκρότηση οργάνων του Τμήματος» 

β) ο «καθορισμός κατευθύνσεων προχωρημένων εξαμήνων» 

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Προέδρου, κα Τσόλκα Παναγιώτας, προς  την Διοικούσα Επιτροπή του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και το υπόμνημα που 

κατατέθηκε στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΔΑ, υπάρχει άρνηση για την 

«συγκρότηση οργάνων Τμήματος» αλλά και για τον «καθορισμό κατευθύνσεων προχωρημένων εξαμήνων». 

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και έχουν συμφωνηθεί στη συνάντηση της 13
ης

 Δεκεμβρίου 2017, 

παρακαλούμε την παρέμβαση σας για τον καθορισμό των τομέων αλλά και των κατευθύνσεων του νέου 

Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών, όπως εισηγήθηκε η Συνέλευση του Τμήματος. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρούμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, 

αλλά και την έκθεση σας στους φοιτητές, στους επαγγελματικούς φορείς, καθώς και σε όλη τη δομή των πέντε 

κλάδων που απαρτίζουν το Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών.  
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Κύριε Υπουργέ, 

Παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα προαναφερθέντα, καθώς τίθεται αναγκαία η άμεση 

συνάντηση σας με εκπροσώπους του κλάδου μας. 

 

                                                     Με τιμή,  

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Δ.Ε. 

                                                                                                                     

                                                                                                                  

 

                                                                                                                   ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                            

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων -  Γραφείο Υπουργού Παιδείας, κ. Κ.Γαβρόγλου 

ΚΟΙΝ. 

1. Παναγιώτα Τσόλκα, Πρόεδρος Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών Π.Δ.Α. 

2. Παναγιώτα Ιων. Δριτσέλη, Βουλευτής Τρικάλων  

                                                                   


