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Αθήνα, 2 Απριλίου 2021
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Άμεσος κίνδυνος εξαφάνισης, για μια φορά ακόμη, του Νομού Ηλείας από τον χάρτη
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Με τον ν. 4610/19 θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά στο νομό Ηλείας τρία (3) Πανεπιστημιακά
Τμήματα, απολύτως συμβατά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού. Το Τμήμα Μουσειολογίας
και το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τον Πύργο και το Τμήμα Γεωπονίας
με έδρα την Αμαλιάδα.
Πρόσφατα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε παντελώς αναιτιολόγητα και
αβάσιμα να κάνει αποδεκτό το παντελώς πρόχειρο και ανεδαφικό «Στρατηγικό Σχέδιο για την
Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών» της Επιτροπής Στρατηγικού
Σχεδιασμού, χωρίς να κάνει ουσιαστικό διάλογο και χωρίς να λάβει υπόψη της τα σοβαρά
επιχειρήματα και τις προτάσεις των φορέων της Ηλείας, που, μεταξύ άλλων, με εμπεριστατωμένο
τρόπο πρότειναν την ενίσχυση των Τμημάτων και τη λειτουργία Σχολών στην Ηλεία. Το σχέδιο αυτό
προτείνει, ουσιαστικά, να μείνει ο νομός Ηλείας δίχως Πανεπιστημιακά Τμήματα. Το Τμήμα
Μουσειολογίας προτείνεται να απορροφηθεί από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και να μεταφερθεί
τελικά στην Πάτρα, ενώ το Τμήμα Γεωπονίας προτείνεται να μεταφερθεί στο Μεσολόγγι. Το Τμήμα
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έκρινε το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση ότι δεν
είναι αναγκαίο να λειτουργήσει στον τόπο που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες και έχει ανασταλεί
η λειτουργία του με το ν. 4653/2020.
Επειδή, η απώλεια των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, των καθηγητών και των σπουδαστών τους θα
οδηγήσει σε ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική, κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση και
απομόνωση το νομό Ηλείας, γεγονός που θα έχει καταιγιστικές συνέπειες στην περαιτέρω
υπανάπτυξή του.
Επειδή την τελική ευθύνη και την απόφαση για το σχεδιασμό του χάρτη της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας τον έχει το Υπουργείo Παιδείας και η Κυβέρνηση συνολικά.
Επειδή, οι αρνητικές εξελίξεις συνδέονται και με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή (Ε.Β.Ε.), που
θεσπίστηκε με τον ν. 4777/2021 και η εφαρμογή της αναμένεται να θέσει 25.000 μαθητές εκτός των
Δημόσιων Πανεπιστημίων, γεγονός που πλήττει άμεσα τα περιφερειακά Πανεπιστημιακά Τμήματα,
κατά συνέπεια και αυτά του νομού Ηλείας.
Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:
1. Θα αποδεχθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον «Στρατηγικό Σχέδιο για
την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών» και θα
υλοποιήσει τη μεταφορά των Τμημάτων που λειτουργούν στην Ηλεία, οδηγώντας την,
για ακόμα μια φορά, στην εξαφάνιση από τον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Χώρας;
2. Θα διατηρήσει τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ηλείας στο Μηχανογραφικό Δελτίο
Πανελλαδικών Εξετάσεων, προχωρώντας παράλληλα στην έμπρακτη στήριξη και
ενίσχυση τους;
Ο ερωτών βουλευτής
Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος

