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              ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Αρμόδιος: Ευάγγελος Σιάμος 
Τηλέφωνο: 26410 74112 
Ηλ. Ταχυδρομείο: gramdpfp@upatras.gr  

  
Αγρίνιο: 26. 02. 2021 

  Αριθ. Πρωτ.:  

        
ΠΡΟΣ:  
1. Τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 

Πατρών,   
2. Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών   

 
  
 
Θέμα: “Περί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Πατρών  ” 
 
Αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Πατρών,  
αξιότιμα μέλη της Κοσμήτείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών,    
 
η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην υπ’ αριθ. 313/23.02.2021 έκτακτη 
συνεδρίασή της με αποκλειστικό θέμα: “Συζήτηση επί του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του 
Πανεπιστήμιου Πατρών”, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα: 

• Απορρίπτει το σχέδιο έτσι όπως αυτό κατατέθηκε. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται από ελλειπή 

καταγραφή των δεδομένων, ασάφεια στις προτάσεις του καθώς επίσης και από έλλειψη 

ακαδημαϊκής, κοινωνικής και τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης για τις λύσεις που προτείνονται 

σε αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι το σχέδιο προέκυψε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία 

σχετική απόφαση των συνελεύσεων των σχετιζόμενων τμημάτων. 

• Διαπιστώνει για μια ακόμη φορά το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το τμήμα 

μηχανικών περιβάλλοντος, λόγω έλλειψης ανθρώπινων και υλικών πόρων, λόγω 

ακαδημαϊκού απομονωτισμού που εδράζεται στη χωροθεσία του αλλά όχι μόνον σε αυτή, 

λόγω της αρνητικής αντιμετώπισης από το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή στην εκπαιδευτική, 

ερευνητική και διοικητική στήριξή του καθώς και λόγω της χαμηλής βάσης εισαγωγής που 

έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και που οφείλεται σε πληθώρα λόγων, οι οποίοι όμως 

δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το τμήμα. Επίσης, κατανοεί τα νέα δεδομένα που 

θεσπίζει ο νόμος για την ελάχιστη βάση εισαγωγής από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση των εισακτέων του Τμήματος. 

• Προτείνει την ενδυνάμωση του Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, την 

πλήρη αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών του και την ενίσχυση των συνθηκών 

λειτουργίας του είτε με μεταφορά του στην Πάτρα ή μέσω γενναίας χρηματοδότησης. Σε 

διαφορετική περίπτωση, η λειτουργία του Τμήματος στο Αγρίνιο καθίσταται ιδιαιτέρως 

προβληματική και η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών χαμηλότερη των προσδοκιών. 

• Συμφωνεί με την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας μόνο Σχολής σε τοπικό επίπεδο όπως 

συμφωνεί ότι η προτεινόμενη Γεωπονική συνάδει με τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες της 

Αιτωλοακαρνανίας. Όμως, διαπιστώνει ότι το Tμήμα «Αειφορικής Γεωργίας» που 
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προτείνεται να απορροφήσει το Tμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος δεν είναι βιώσιμο. Η 

Συνέλευση θεωρεί ότι το Tμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας το οποίο βρίσκεται σε 

αναστολή, αποτελεί μια βιώσιμη λύση με δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει τμήμα υποδοχής για μέλη ΔΕΠ του τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, τα οποία δεν επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλα Τμήματα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

    
      Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

     
                Καθ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης  
 
 
 

 
  

 
Εσωτερική Διανομή: Τ- ΜΗΧ-ΠΕΡ. 


