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Λευκάδα, 11 Νοεμβρίου 2019  

                     Αρ.Πρωτ.: 104/11.11.2019 

 

     Προς: 

                Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

                               κ. Νίκη Κεραμέως 

 

Κοιν.: 1. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

                 κ. Βασίλειο Διγαλάκη 

             2. ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης 

                                               κ.Απόστολο Δημητρόπουλο 

                                               3. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

                                κ.Ρόδη Κράτσα 

                                                        4. Αντιπεριφερειάρχη Περ.Εν.Λευκάδας 

                                 κ.Ανδρέα Κτενά 

                                  5. Δήμαρχο Λευκάδας 

                                       κ. Χαράλαμπο Καλό  

          6. Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου 

      κ.Βασίλειο Χρυσικόπουλο 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Σύμφωνα με απόφασή σας, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019, 

αναστέλλεται η λειτουργία 37 πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία σύμφωνα με 

αποφάσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείο Παιδείας προβλεπόταν να 

λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή αργότερα. Ανάμεσα σε αυτά 

συγκαταλέγεται και το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει στη Λευκάδα 

με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022. 

Είναι απολύτως κατανοητή η ανάγκη κάθε πολιτική που αφορά την Παιδεία να 

γίνεται με υπευθυνότητα, σχέδιο και να βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια – κάτι που, 

όπως αποδεικνύεται, δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Ωστόσο, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ότι, εάν η αναστολή της έναρξης 

λειτουργίας του εν λόγω τμήματος αποφασιστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) , η Λευκάδα θα είναι 

η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα των Ιονίων Νήσων που δεν θα φιλοξενεί τμήμα του 

Ιονίου Πανεπιστημίου. 
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Ένα νησί με παράδοση στις επιστήμες και τα γράμματα, το νησί των ποιητών, ο 

τόπος που γέννησε τον Βαλαωρίτη, τον Σικελιανό, τον Ζαμπέλη, τον Σβορώνο, τον 

εθνικό ποιητή της Ιαπωνίας, Λευκάδιο Χερν, και τόσους άλλους, δικαιούται να φιλοξενεί 

πανεπιστημιακά τμήματα. 

Το 2017, τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουριστικών 

Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταργήθηκαν και με 

τον νόμο 4559/2018 ιδρύθηκε πανεπιστημιακό Τμήμα Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα. 

Στον ίδιο νόμο, προβλέφθηκε η έναρξη λειτουργίας Τμήματος Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, στη Λευκάδα, το οποίο θα δεχόταν τους πρώτους φοιτητές, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022. 

Είναι σαφές ότι αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση, πλην όμως η απόφαση έχει 

δημιουργήσει εύλογη ανησυχία στους Λευκαδίτες.  

Η Λευκάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να είναι το μοναδικό νησί του Ιονίου 

με ευχέρεια πρόσβασης για φοιτητές και καθηγητές.  

Έχει παραχωρηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κτίριο για τη στέγαση του νέου 

τμήματος και άλλων υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την επισκευή και 

ανακαίνιση του οποίου μάλιστα υπάρχουν εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων 2 εκατομμύρια ευρώ. Για τις επισκευές αυτές υπάρχει έτοιμη μελέτη και 

τεύχη δημοπράτησης και άμεσα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα προκηρύξει τον σχετικό 

διαγωνισμό.  

Σύμφωνα με τον κ.Πρύτανη, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο όταν ζητηθεί 

από την ΑΔΙΠ, να υποβάλει πλήρη φάκελο για το νέο Τμήμα, διαθέτει μόνιμο διδακτικό 

προσωπικό και παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία εκλογής και προκήρυξης νέου 

διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών, ενώ υπάρχει ήδη πρόγραμμα 

σπουδών. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχω την 

πεποίθηση ότι ο νομός μας θα παραμείνει στον εθνικό χάρτη της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

    Αθανάσιος Καββαδάς 

   Βουλευτής Ν.Λευκάδας 

 


