Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συνεχιστής της πνευματικής κληρονομιάς που κατέλειπε στην
επιστήμη και στην τέχνη το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία,
ιδρύθηκε το 1984 συγχρόνως με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αιγαίου. Μέχρι
σήμερα λειτουργούν σ’ αυτό τρείς (3) Σχολές, έξι (6) Ακαδημαϊκά Τμήματα,
δεκαπέντε (15) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 5.000 προπτυχιακούς
και 600 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Σε αντίθεση με τα άλλα Περιφερειακά Ανώτατα Ιδρύματα που ιδρύθηκαν τα
τελευταία 30 χρόνια στην χώρα μας, το Πανεπιστήμιό μας είναι συγκεντρωμένο σε
μία μόνο πόλη, στην Κέρκυρα, η δε ανάπτυξή του συνδέθηκε και έλαβε υπόψη το
γενικότερο περιβάλλον λειτουργίας του, αλλά κυρίως διεθνή επιστημονικά κριτήρια!
Αν και Πανεπιστήμιο εστιασμένο επιστημονικά κυρίως στις Ανθρωπιστικές Σπουδές,
στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων εμφανίζεται στο 7% της παγκόσμιας
κατάταξης, ενώ η πορεία του χαρακτηρίζεται από μία δυναμική, εμπλουτισμένη με
ποιοτικά στοιχεία, ακαδημαϊκής αριστείας.

Στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο, παγκόσμιο περιβάλλον της γνώσης
πρωταρχικό ρόλο ανάπτυξης διαδραματίζει η ικανότητα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και να ανανεώνουν συνεχώς τις δομές, τον
τρόπο λειτουργίας και κυρίως την ποιότητα της έρευνας και των σπουδών που
παρέχουν.

Έτσι, σήμερα, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται για τον ενιαίο χώρο
εκπαίδευσης και έρευνας και τη γενικότερη αναδιάταξη του χάρτη της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλούμαστε να δούμε το μέλλον του Ιονίου
Πανεπιστημίου και να χαράξουμε μία Στρατηγική για την Ακαδημαϊκή του
Ανάπτυξη, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα το καταστήσουν πιο δυναμικό και
ανταγωνιστικό διεθνώς, να δημιουργήσουμε νέες εστίες εξωστρέφειας και να
αναζητήσουμε νέες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας.
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Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως γνωστόν, υπάρχουν και λειτουργούν μέχρι
σήμερα 2 Α.Ε.Ι. χωρίς κανένα Ερευνητικό Κέντρο. Τα δύο Ιδρύματα ήδη
συνεργάζονται μεταξύ τους, μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, με
την Περιφέρεια, με τους Δήμους, καθώς και με άλλους φορείς, ενώ παράλληλα
εργαζόμαστε στην κατεύθυνση διερεύνησης της συνεργασίας τους και σε άλλα πεδία
κοινού ενδιαφέροντος.

Ως εκ τούτου, η Στρατηγική της Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Ι.Π. δεν μπορούσε να
μη λάβει υπόψη της το έτερο ίδρυμα της Περιφέρειας, ένα ίδρυμα υποστελεχωμένο
μεν, αλλά με σημαντικές κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές στα δύο από τα τρία
νησιά, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να ανταποκριθούμε
εποικοδομητικά στην πρόκληση της συνέργειας δια της ενσωμάτωσής τους.

Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε από το ΥΠΠΕΘ επιτροπή, η οποία αφού μελέτησε
διεξοδικά το υπάρχον θεσμικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο των δυο ιδρυμάτων, με τις
δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες του, αναζήτησε τα οφέλη που μπορούσαν να
προκύψουν από τις συνέργειες των ιδρυμάτων της Περιφέρειας Ι.Ν. οι οποίες
αποσκοπούν στη συγκρότηση ενός δυναμικού ακαδημαϊκού πυλώνα στην Περιφέρεια,
με σημείο αναφοράς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Ο ακαδημαϊκός αυτός πυλώνας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την αναδιάταξη
του ακαδημαϊκού χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, με άρση του γεωγραφικού κατακερματισμού των
υποδομών των ιδρυμάτων και τη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση των
Ιονίων Νήσων μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της ενδυνάμωσης των
υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων επιστημονικών και ερευνητικών δομών.

Οπωσδήποτε στόχος και όραμά της επιτροπής ήταν ένα Ιόνιο Πανεπιστήμιο σύγχρονο
και πρωτοποριακό, με Τμήματα βιώσιμα, με διεθνή πρότυπα ακαδημαϊκότητας, που
θα απαντούν και στις ανάγκες της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών των Ιονίων
Νήσων, χωρίς να αντιμετωπίζονται όμως ως μία ¨συμπληρωματική οικονομική
κατά βάση λειτουργία¨.
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Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:
• με την Ίδρυση Νέων Τμημάτων,
• με την αναβαθμισμένη ένταξη Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, σε
γνωστικά αντικείμενα που δεν θεραπεύονται σήμερα στο Ι.Π.
• με την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων (προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά) σε ανερχόμενους επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματικές
ειδικότητες που η Περιφέρεια και η χώρα μας έχει στρατηγικό πλεονέκτημα
(πολιτιστική κληρονομιά, τουρισμός, αγροδιατροφή κ.α.) και
• με την ενίσχυση της ποιότητας εκπαίδευσης, έρευνας και επιστημονικής
φυσιογνωμίας του Ι.Π.

Η επιτροπή μετά από ένα αριθμό συνεδριάσεων κατέθεσε τις προτάσεις της στο κ.
Υπουργό, ο οποίος στην συνέχεια επανήλθε με μία συνθετική πρόταση επί της οποίας
έγιναν παρατηρήσεις από τα δύο Ιδρύματα πριν το Ν/Σ λάβει τη σημερινή τελική του
μορφή.

Ως Πρύτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας, ύστερα από πολλές διεξοδικές και
αναλυτικές συζητήσεις σχετικά με την απορρόφηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συναινεί στη σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αναδιάταξη του
χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με αμιγώς
ακαδημαϊκά κριτήρια.
Η απόφαση αυτή πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην ενδυνάμωση του Ιονίου
Πανεπιστημίου, μέσω της ανάπτυξης των υφιστάμενων, αλλά και της
δημιουργίας νέων δομών στα Ιόνια Νησιά. Αναμφίβολα, η δημιουργία του
ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα προσδώσει νέα δυναμική και θα
ισχυροποιήσει την παρουσία του Ιονίου Πανεπιστημίου τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, με έμφαση στον Αδριατικό περίγυρο, όπου το Ι.Π. διατηρεί
συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι μόνον λόγω γεωγραφικής θέσεως, αλλά και λόγω
ιστορικών και πολιτισμικών καταβολών.
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Η απορρόφηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ι.Π. προφανώς θα μεταβάλει το
μοντέλο λειτουργίας του Πανεπιστημίου, από Πανεπιστήμιο μιας πόλης σε
Πανεπιστήμιο - Δίκτυο πόλεων, θα απαιτηθούν σημαντικοί πόροι για υλικοτεχνική
υποδομή, καθώς και ανάγκη να ενισχυθεί το Ίδρυμα (εκτός του επιστημονικού) με
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ικανό να στελεχώσει τις δια-νησιωτικές πλέον
λειτουργίες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στην επίλυση μερικών από τα θέματα αυτά
αναμένουμε να συμβάλει καθοριστικά και η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Ολοκληρώνοντας τη σύντομη παρέμβασή μου θα ήθελα να σας ζητήσω να δεχθείτε
δύο θετικές βελτιωτικές απαραίτητες τροποποιήσεις επί ισάριθμων άρθρων του
Νομοσχεδίου.
Συγκεκριμένα:

• Άρθρο 11, Παρ. 2, « η έναρξη ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος
Τουρισμού στην Κέρκυρα (ενός εκ των τριών νέων τμημάτων ) και η εισαγωγή
των πρώτων φοιτητών να αρχίσει το 2019 και όχι το 2020». Οι λόγοι για τους
οποίους το ζητάμε είναι ότι οι υπάρχουσες υποδομές στο Ι.Π. στην Κέρκυρα, οι
συνέργειες του Τμήματος Τουρισμού με τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου
στο νησί, καθώς και η διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος Σπουδών
του, πιστεύουμε ότι καθιστούν εφικτή την έναρξη λειτουργίας από το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

• Άρθρο 14, Παρ. 5, να ιδρυθεί 3ο Ινστιτούτο “Ιστορικών Μελετών με έδρα την
πόλη της Κέρκυρας (όπου υπάρχει και λειτουργεί Τμήμα Ιστορίας) με
εξειδίκευση σε θέματα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας,
μεσαιωνικής, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, καθώς και σε διεπιστημονικές
προσεγγίσεις της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.

• Παράλληλα, να ιδρυθεί Παράρτημα (σταθμός) του Ινστιτούτου στη πόλη της
Λευκάδος η οποία διαθέτει αξιόλογο αρχειακό υλικό και εγκαταστάσεις για την
λειτουργία του, οι οποίες θα διατεθούν στο Πανεπιστήμιο μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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