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Φλώρινα/Κοζάνη 1.03.2019
Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. του Π.Δ.Μ. παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή τις διεργασίες για
τη συνέργεια των δύο ιδρυμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνοντας τις θέσεις
αλλά και τις διεκδικήσεις του. Σε σχέση με το παρών Σχέδιο Νόμου, και έχοντας
υπόψη τις δρομολογημένες ενέργειες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Θεσσαλίας και
Ηπείρου, αλλά και τις ειδικότερες συνθήκες και τη δυναμική των δύο επιμέρους
Ιδρυμάτων, του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, εκφράζει γενικά την ικανοποίησή του με
την προοπτική δημιουργίας ενός ισχυρού ακαδημαϊκού και αναπτυξιακού πόλου, με
αιχμή την έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Επιδιώκοντας να συμβάλουμε περεταίρω στον διάλογο που έχει ανοίξει με σκοπό την
βελτίωση του Σχεδίου Νόμου «Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σκέψεις μας καθώς και
συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης.
Άρθρο 2, Ίδρυση Τμημάτων, Παράγραφος κ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, Σχολή Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών (σελ. 2).
Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το παραπάνω Τμήμα να
λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με το Τμήμα Νηπιαγωγών της
ιδίας Σχολής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις ηλικίες στις
οποίες απευθύνεται (ενδεικτικά προτείνουμε από 0-4), καθώς και στα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων του (βλ. βρεφονηπιοκόμος Β΄, Π.Δ. 523, ΦΕΚ 203
τ.Α΄/24.12.1991).
Άρθρο 3, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
β) Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την Κοζάνη (σελ. 5).
Η έδρα του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Ερευνών, που στο παρόν Σχέδιο νόμου έχει
έδρα την Κοζάνη θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφερθεί στην έδρα της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, λόγω απολύτου συνάφειας του
επιστημονικού αντικειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται να αλλάξει
ονομασία.
Επίσης, ακολουθώντας το συνολικό πνεύμα του νόμου για ενίσχυση των
Πανεπιστημιακών σχολών με Ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα θεωρούμε πως
πρέπει όλες οι σχολές να ενισχυθούν με Ινστιτούτα που έχουν συναφές επιστημονικό
αντικείμενο, που θα έχουν την ίδια έδρα με τις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Σχολές.
Έτσι προτείνουμε την ίδρυση ενός Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών στη Σχολή
Οικονομικών με έδρα την Κοζάνη, καθώς και ένα Ινστιτούτο που άπτεται του
επιστημονικού πεδίου της Σχολής Γεωπονίας, με έδρα τη Φλώρινα.

Άρθρο 10, Τελικές και μεταβατικές διατάξεις, Παράγραφος 8. (σελ. 23).
Η παράγραφος 8 του Σχεδίου Νόμου αναφέρει: «Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας
τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών
Δ.Ε.Π. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2 και σε Τμήματα της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». Θεωρούμε ότι ο τρόπος που είναι
διατυπωμένη αυτή η παράγραφος δεν υπηρετεί ακαδημαϊκά κριτήρια και εκτιμούμε
ότι θα προκαλέσει μεγάλα λειτουργικά προβλήματα λόγω των σημαντικών
ανακατατάξεων που θα επιφέρει στο ήδη υπάρχων προσωπικό μελών ΔΕΠ στα
Τμήματα του Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αλλάξει και να γίνει:
«Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, εκ
των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που υπηρετούν, που προβλέπεται στην παρ. 5
του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών
Δ.Ε.Π. προς τα Τμήματα της ιδίας Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.»
Διάθεση νέων πιστώσεων μελών ΔΕΠ.
Θεωρούμε ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση
όχι μόνο των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων, αλλά κυρίως των νέων που θα ιδρυθούν.
Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας των νέων τμημάτων θεωρούμε
ότι αποτελεί η διάθεση τουλάχιστον 8 νέων μελών ΔΕΠ σε κάθε νέο Τμήμα. Έτσι,
ζητούμε στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρητή αναφορά στον αριθμό θέσεων των νέων
μελών ΔΕΠ που θα στελεχώσουν κατά την έναρξή τους τα νέα τμήματα του
Πανεπιστημίου.
Σχολή Καλών Τεχνών
Οφείλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό που μας δημιουργεί το γεγονός πως
στο κυοφορούμενο σχέδιο για την αυριανή μέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, η Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας
φαίνεται να παραμένει με ένα και μοναδικό Τμήμα, κάτι που θεωρούμε ότι δεν
συμβάλει στην ανάπτυξη της εν λόγω Σχολής και κατ’ επέκταση των Ακαδημαϊκών
μονάδων όλου του Πανεπιστημίου. Ειδικά για τη Σχολή Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών, θεωρούμε ότι η ίδρυση ενός νέου Τμήματος είναι κάτι που
έχει κερδηθεί με σκληρή δουλειά σε ακαδημαϊκό επίπεδο, υποστηρίζεται από τη
Διοίκηση του Πανεπιστημίου και σε επίπεδο υποδομών, και θα έπρεπε να
δρομολογηθεί ακόμα και ανεξάρτητα από τη συγχώνευση. Γι’ αυτό προτείνουμε να
ιδρυθεί το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην αρχική
πρόταση της επιτροπής.
Τέλος, στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται ευελπιστούμε, και θεωρούμε ζωτικής
σημασίας ζήτημα, ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα, ώστε να
εξασφαλιστεί όχι μόνο η βιωσιμότητα αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος
και των επιμέρους σχολών του. Η στελέχωση με επαρκές διδακτικό, ερευνητικό και
διοικητικό προσωπικό, η ενίσχυση με εκπαιδευτικές υποδομές, όπου απαιτείται από
τη φύση των νέων τμημάτων, όσο και η άμεση εφαρμογή μέτρων φοιτητικής
μέριμνας-σίτιση,
στέγαση,
προσβασιμότητα,
βιβλιοθήκες-είναι
βασικές
προϋποθέσεις, για τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού αλλά και ανταγωνιστικού
μεγάλου ιδρύματος, το οποίο θα προσφέρει στην ευημερία και την ανάπτυξη τόσο σε
τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
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