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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 303/2017 

Περί ίδρυσης τμήματος Τεχνολογιών Αγροτικής 
Παραγωγής του υπό ίδρυση νέου Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21138/23-11-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 

Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

  ------------ 

  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 

   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 277/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
      Στο τέλος της υπ’ αριθ. 288/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
      Στο μέσον της υπ’ αριθ. 303/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
      ………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 32ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών  του Δημοτικού  
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. Πρωτ.Δήμου 8635/2-11-2017 αίτηση του κ. Ιωάννου 
Μιχάλαρου, Δημοτικού Συμβούλου, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης 
«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»,   η 
οποία έχει ως εξής: 

«Σας παρακαλώ να θέσετε θέμα προς συζήτηση περί ίδρυσης τμήματος 
Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγή του υπό ίδρυση νέου πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στα Μέγαρα, 

Υ.Γ. Επειδή το θέμα είναι σοβαρότατο για το μέλλον της πόλης μας 
παρακαλώ να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο οπωσδήποτε». 

 
Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών  του Δημοτικού  

Συμβουλίου την από 10 Νοεμβρίου 2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου του Δήμου 
μας κας Ρήγα Ελένης, με θέμα: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που  έχει ως 
ακολούθως: 
 

      «Κυρία Πρόεδρε, 
Σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος θέματος, σας γνωρίζουμε ότι:  
 
Α. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το νέο ΑΕΙ που θα προκύψει από την 
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές την 
Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. Αναλυτικά το σχήμα του Νέου Πανεπιστημίου είναι το εξής:  
1. Σχολή Μηχανικών: προβλέπονται 8 τμήματα 
2. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας & Κοινωνικών Επιστημών: προβλέπονται 5  
    τμήματα 
3. Σχολή Επιστημών Υγείας: προβλέπονται 5 τμήματα 
4. Σχολή Επιστήμων τροφίμων: προβλέπονται 2 τμήματα α) Επιστήμης και  
    Τεχνολογίας τροφίμων & β) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών. 
5. Σχολή Επιστημών Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού:  
    προβλέπονται 3 τμήματα. 
Η διάρκεια των σπουδών θα είναι 8 εξάμηνα και η πρακτική άσκηση δεν θα είναι ένα 
ξεχωριστό εξάμηνο, αλλά θα ενσωματωθεί μέσα στα οκτώ εξάμηνα. 

Β. Η θεσμοθέτηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διετούς διαρκείας, 
τα όποια θα οργανώνονται από τα ΑΕΙ, περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017 (Ν. 
4485/2017 άρθρο 1, παρ. 3) για την Ανωτάτη Εκπαίδευσης οπού αναφέρεται: «Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η όποια εκδίδεται ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και γνώμη του Εθνικού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.), τα όποια παρέχουν διπλώματα επίπεδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων». 

Οι παρεχόμενοι τίτλοι (διπλώματα) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στο 
επίπεδο 5 του Ελληνικού αλλά και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων, οι οποίοι όμως δεν 
αντιστοιχούν σε προπτυχιακές σπουδές πρώτου επίπεδου (Bachelor). Το επίπεδο 4 
ανήκει στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το επίπεδο 6 στην Ανωτάτη 
Εκπαίδευση. 

Οι διετείς δομές στα ΑΕΙ (Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) είναι ο πολλά 
υποσχόμενος νέος θεσμός διότι: 
1) Είναι δομές ενταγμένες στα ΑΕΙ και θα λειτουργούν υπό την ευθύνη τους. 
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2) Στους απόφοιτους παρέχεται δίπλωμα επίπεδου 5, χωρίς πιστοποίηση από τον 
ΕΟΠΠΕΠ. 
3) Είναι εξασφαλισμένη γενναία κοινοτική χρηματοδότηση, υπάρχει πληροφόρηση για 743 
εκατομμύρια € για τις διετείς δομές, την Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και τη Μαθητεία των 
ΙΕΚ. 
4) Καθιστά περισσότερο ελκυστικό το ΕΠΑ.Λ. και δίνει θετικές προοπτικές για αύξηση του 
μαθητικού τους δυναμικού. 
5) Συνδέει, ως ένα σημείο, την Ανωτάτη Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. 

Τα πρώτα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διετούς φοίτησης θα 
δημιουργηθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα οποία οδηγούν σε δίπλωμα 
επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ένα επίπεδο πιο κάτω από 
τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ) και σε αυτά θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των 
ΕΠΑΛ. Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι τα προγράμματα αυτά να επεκταθούν σε 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ παρέχοντας διετή γενική και τεχνολογική εκπαίδευση. Με το τέλος 
των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα είτε να βγουν στην αγορά 
εργασίας είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μέσα από μια απλή διαδικασία επιλογής, σε 
ανώτερο επίπεδο. Οι διετείς σπουδές είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής του 
Υπουργείου Παιδείας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διότι θα αντανακλούν και τις 
ανάγκες της κοινωνίας. Θα είναι δομές ανοιχτές για τα παιδιά με απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. και θα 
είναι μέρος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Θα είναι σπουδές εντός των ΤΕΙ ή των 
Πανεπιστημίων και θα επιβλέπονται από μια επιστημονική επιτροπή που θα προεδρεύει ο 
αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων. Με την ολοκλήρωση των διετών σπουδών, ο 
απόφοιτος θα έχει επαγγελματική πιστοποίηση ευρωπαϊκών προσόντων.  

Επίσης το Υπουργείο έρχεται σε συγκεκριμένες επαφές με βιομηχανικά επιμελητήρια, με 
εμπορικά επιμελητήρια, με τοπικούς φορείς κυρίως αγροτικούς, για να γίνει αντιληπτό τι 
χρειάζονται κι αυτοί. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει συζητήσεις με τον Πρόεδρο του 
Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου στον Πειραιά, έχουν γίνει συζητήσεις με τον 
Πρόεδρο των Εφοπλιστών, για να διαφανούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε αυτές τις διετείς δομές. Άρα όποια 
διετή δομή θα γίνει, θα είναι αποτέλεσμα συνεννοήσεων με τοπικούς φορείς και τα 
πανεπιστήμια.  

Σε συνδυασμό των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Δήμος Μεγαρέων έχει α) πλούσια 
παραγωγή στο Πρωτογενή Τομέα (Αγροτική παραγωγή και Ζωική παραγωγή) β)  
αναπτυσσόμενο τον τομέα του εμπορίου και της μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς 
τομέα, γ) την σημαντικότατη πολιτιστική κληρονομιά τόσο υλική όσο και άυλη και δ) την 
εύκολη μετάβαση στο Δήμο (Ν.Ε.Ο.Α.Κ., Προαστιακός, ΚΤΕΛ), ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ   
Α) την διεκδίκηση ίδρυσης Τμήματος Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγής και 
λειτουργίας του στον Δήμο Μεγαρέων, 
Β) την διεκδίκηση της λειτουργίας ενός τουλάχιστον τμήματος της Σχολής Επιστήμων 
τροφίμων ή/και της Σχολής Επιστημών Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επικοινωνίας και 
Πολιτισμού στο Δήμο μας, 
Γ) την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής σε εγκαταστάσεις των Τοπικών Παραγωγών καθώς και στους 
αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας και 
Δ) την λειτουργία Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διετούς διάρκειας στα 
όρια του Δήμου μας». 
 

 Ακολούθως η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την από 14-11-2017 εισήγηση του κ. ΜΙχάλαρου Ιωάννη, επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης του Δήμου μας «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», η οποία έχει ως εξής: 
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   Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, συζήτησε 

και αντάλλαξε απόψεις.  
      Αφού είδε & τις Δ/ξεις του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010.   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Αποδέχεται την από 10 Νοεμβρίου 2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου του 
Δήμου μας κας Ρήγα Ελένης όπως αναφέρεται στο  ιστορικό της παρούσης και 
συγκεκριμένα  εγκρίνει:   

 
α) την διεκδίκηση από το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ίδρυσης Τμήματος 

Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγής και λειτουργίας του στον Δήμο 
Μεγαρέων, 

β) την διεκδίκηση από το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής της λειτουργίας ενός 
τουλάχιστον τμήματος της Σχολής Επιστημών τροφίμων ή/και της Σχολής 
Επιστημών Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο 
Δήμο μας, 

γ) την διεκδίκηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εγκαταστάσεις των Τοπικών Παραγωγών 
καθώς και στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας και 

δ) την διεκδίκηση της λειτουργίας Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης διετούς διάρκειας στο Δήμο μας. 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 303/2017. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
  

 
 

 


