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Ερώτηση
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Αναστάτωση της κοινωνίας της Πρέβεζας από το ενδεχόμενο
κλεισίματος ή μεταφοράς της έδρας του τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
Συμπληρώνονται το τρέχον έτος είκοσι τρία (23) χρόνια από τη στιγμή που η
πόλη της Πρέβεζας συμπεριλήφθηκε στον ακαδημαϊκό χάρτη, ως έδρα
τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλο αυτό το διάστημα η τοπική
κοινωνία έχει φιλοξενήσει και αγκαλιάσει φοιτητές από όλα τα μέρη της
Ελλάδας. Οι κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση διαχρονικά έχουν στηρίξει
την παρουσία και ενδυνάμωση του πανεπιστημιακού ιδρύματος στην
Πρέβεζα, με αποκορύφωμα την ανωτατοποίησή του, το 2018 και την παροχή
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ιδιαίτερη επιτυχία.
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως ονομάζεται πλέον, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Πρέβεζα διαθέτει δέκα επτά (17) μέλη
Διδακτικού

και

Ερευνητικού

Προσωπικού

(ΔΕΠ),

τέσσερα

(4)

μέλη

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), πέντε (5) Εξωτερικούς
Συνεργάτες και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, καθώς και επτά (7) εργαζόμενους
ως διοικητικό προσωπικό. Διαθέτει σύγχρονες υποδομές με τρία (3)
Αμφιθέατρα, έξι (6) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ και δέκα (10)
αίθουσες διδασκαλίας. Η συλλογή της βιβλιοθήκης του τμήματος αποτελείται
μέχρι στιγμής από δεκατρείς χιλιάδες εφτακόσιους πενήντα (13.750) τόμους
βιβλίων και εξήντα δύο τίτλους περιοδικών ελληνικούς και ξενόγλωσσους, ενώ
είναι ανοικτή και σε εξωτερικούς χρήστες και επισκέπτες.

Τα παραπάνω δεδομένα συνηγορούν ότι το Τμήμα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με έδρα την Πρέβεζα, έχει ανοδική πορεία στη διάρκεια των
χρόνων και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής,
πολιτισμικής και οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα, η
ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες
υποδομές, έχουν οδηγήσει και σε προτάσεις από μέλη της ίδιας της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ίδρυση ή και τη μεταφορά τμημάτων στον
πανεπιστημιακό χώρο της Πρέβεζας.
Εντούτοις, συγκεκριμένες πράξεις, όπως η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής οδήγησαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το τμήμα να
αποδυναμωθεί σημαντικά σε αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα από διακόσιες
εξήντα πέντε (265) εισακτέους τα προηγούμενα χρόνια, το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος να έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόλις εβδομήντα οκτώ (78). Παράλληλα,
υπήρξαν δημοσιεύματα στα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης για συνεδρίαση,
αποκλειστικά των μελών ΔΕΠ του τμήματος, στην οποία κατά πλειοψηφία
πάρθηκε απόφαση για μεταφορά του τμήματος στα Ιωάννινα, ως ένα
ενδεχόμενο που θα λύσει τα προβλήματα που έφερε όχι μόνο στο
συγκεκριμένο τμήμα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
Επειδή, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Πρέβεζα, έχει συνδεθεί άρρηκτα με την
πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της
Πρέβεζας,
Επειδή, το πανεπιστημιακό τμήμα της Πρέβεζας έχει όλα τα ακαδημαϊκά
κριτήρια σε προσωπικό, υποδομές και Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε όχι μόνο
να συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά και να δυναμώσει την παρουσία του στην
ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, παραμένοντας ως αναπόσπαστο και
οργανικό τμήμα της Πρέβεζας,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε το τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την
Πρέβεζα να παραμείνει, συνεχίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του
στην πόλη της Πρέβεζας;
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