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Προς 

- την Πρυτανεία του  

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

- τα Μέλη της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
- την Κοσμητεία της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 

 

 Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεδρίασαν στις 31/10/2017 και συζήτησαν τις 

πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την προτεινόμενη ενσωμάτωση τμημάτων ΑΤΕΙ στα 

Πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μετά από αίτημά μας, ο κος 

Πρύτανης παρέστη στη συνεδρίαση και συμμετείχε στην ανταλλαγή απόψεων. Τα μέλη της 

Γ. Σ. διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις στα εξής πέντε καίρια κατά την 

άποψή μας ερωτήματα:  

1. Υπάρχει τεκμηριωμένη μελέτη σκοπιμότητας για την ένταξη των ΑΤΕΙ σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και για την επερχόμενη Ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών 

Τμημάτων και Σχολών; Μια τέτοια μελέτη, η οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ή δεν έχει 

δημοσιοποιηθεί, είναι διεθνώς προαπαιτούμενο οποιουδήποτε πολιτικού σχεδιασμού, και 

θα πρέπει να ενσωματώνει ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, με σαφή 

αναφορά στις ανάγκες της κοινωνίας που δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα αλλά καλούνται τα νέα Τμήματα να εξυπηρετήσουν.  

 

2. Θα είναι νόμιμη και δημοκρατική η διαδικασία λήψης αποφάσεων προς την τελική 

ψήφιση νέας νομοθεσίας επί των επικείμενων συγχωνεύσεων;  Οι όποιες αποφάσεις θα 

πρέπει να ληφθούν με πλήρη σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας και της διαφάνειας, 

εντός πλαισίου του αυτοδιοικητικού χαρακτήρα των ΑΕΙ, ως το Σύνταγμα της Ελλάδας 

ορίζει, προς αποφυγή συναφών προσφυγών και αντιπαραθέσεων που έπονται της 

επιβολής αντισυνταγματικών αποφάσεων.   

 

Η παραπάνω δε διαδικασία  επ’ ουδενί λόγο δεν νομιμοποιείται ούτε ηθικά ούτε 

ουσιαστικά χωρίς τη θετική γνωμοδότηση επί των προγραμματιζόμενων αλλαγών 

από τις Γενικές Συνελεύσεις των συναφών Τμημάτων, οι οποίες εκ φύσεως αποτελούν 

το βασικό ζωντανό κύτταρο διαβούλευσης, διαλόγου και λήψης απόφασης Καθηγητών 

και φοιτητών ως προς τα θέματα που τους αφορούν άμεσα και καθορίζουν την 

ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.  

 

Η παραπάνω διαδικασία επίσης μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατική μόνο με την ανοιχτή 

πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων της εξαγγελθείσας Επιτροπής, η οποία θα 

εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και με την ταυτόχρονη διαδικτυακής δημόσια 

διαβούλευση στις προτάσεις της.  

 

3. Ποιος ο ρόλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στη λήψη αποφάσεων; Η 

ΑΔΙΠ είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για να αξιολογήσει και να γνωμοδοτήσει 



τεκμηριωμένα επί της δυνατότητας Τμημάτων των ΤΕΙ να μετεξελιχθούν σε 

Πανεπιστημιακά Τμήματα, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το ακαδημαϊκό τους 

προσωπικό και συναφή ακαδημαϊκά κριτήρια.    

 

4. Ποια θα είναι η τάση των ποσοτικών δεικτών ακαδημαϊκής υποστήριξης των 

φοιτητών μας με την ενσωμάτωση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; 

Υπάρχει τέτοια μελέτη εκ μέρους του Πανεπιστημίου μας; Ζητούμε δέσμευση από τις 

Πρυτανικές Αρχές για τη διασφάλιση και ενίσχυση του ποιοτικού διδακτικού και 

ερευνητικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προς ενίσχυση της 

αριστείας εντός του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όπου και καλείται να 

λειτουργήσει το Ίδρυμά μας. Η δέσμευση προφανώς και δεν μπορεί να είναι θεωρητική 

αλλά βασιζόμενη στη διατήρηση και αύξηση συγκεκριμένων ποσοτικών δεικτών 

ακαδημαϊκής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά ο αριθμός των φοιτητών που αντιστοιχούν 

σε κάθε μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕEΔΙΠ ανά Τμήμα και συνολικά ανά Ίδρυμα, ή η ετήσια 

δημόσια χρηματοδότηση ανά φοιτητή για την κάλυψη των ακαδημαϊκών του αναγκών. 

 

5. Παρά τη μείωση της χρηματοδότησης της δημόσιας ανώτατης παιδείας τα τελευταία 

χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στέκεται ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις αναφορικά 

με τις ερευνητικές του επιδόσεις. Ποια θα είναι η διεθνής πορεία του με την άνευ 

όρων ενσωμάτωση Τμημάτων ΑΤΕΙ διαφορετικής ακαδημαϊκής ταχύτητας και 

διαφορετικού ρόλου στην κοινωνία;  

 

 Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, ένα από τα Τμήματα με τους 

υψηλότερους δείκτες προτίμησης από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και ταυτόχρονα με 

τους μικρότερους δείκτες υποστήριξης [759 ενεργούς φοιτητές (σήμερα), 17 μέλη ΔΕΠ, 4 

ΕΕΔΙΠ, δηλαδή 45 φοιτητές/ΔΕΠ και 190 φοιτητές/ ΕΕΔΙΠ] αντιστέκεται σθεναρά στην 

υποβάθμιση, και παράγει υψηλών προδιαγραφών έρευνα, με βάση τους δείκτες 

αξιολόγησής του. Κυρίως όμως παράγει νέους επιστήμονες υψηλοτάτου επιπέδου, ένα 

μεγάλο μέρος των οποίων δυστυχώς στελεχώνει Ιδρύματα και επιχειρήσεις του εξωτερικού, 

ενισχύοντας την πνευματική αφαίμαξη της χώρας. 

 

Ανησυχούμε για τη διαφαινόμενη προχειρότητα και τον άνευ κριτηρίων επανασχεδιασμό του 

ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.  

Ανησυχούμε για το ενδεχόμενο δημοκρατικό έλλειμμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για 

εμάς χωρίς εμάς. 

Ανησυχούμε για την ενδεχόμενη θυσία της ακαδημαϊκής ποιότητας στο όνομα της 

ποσότητας, και τις επιπτώσεις στους φοιτητές μας.  

Ανησυχούμε για την περαιτέρω υποβάθμιση και την παρατεταμένη αδυναμία υποστήριξης 

του Τμήματός μας. 

Ανησυχούμε για τους φοιτητές μας και για το επαγγελματικό τους μέλλον στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό.  

 

 Αποφασίζουμε ομόφωνα τη δημοσιοποίηση των παραπάνω, και θέτουμε αυτά τα 

ερωτήματα στις Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Π.Ι./Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και 

την Πολιτική Ηγεσία. 

 

Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης, 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος 

Αικ. Ψαρροπούλου, Καθηγήτρια 

 

 


