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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά τη δημοσιοποίηση του νέου Σχεδίου ΑΘΗΝΑ και την αποστολή από το Γραφείο σας
στην Α.ΔΙ.Π. σειράς σχετικών επιστολών προς τα Α.Ε.Ι., αναφορικά με τη συνάφεια των
γνωστικών αντικειμένων των υπό συγχώνευση τμημάτων Α.Ε.Ι,. σας γνωστοποιούμε τα
παρακάτω, όπως αποφασίσθηκαν από την Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π. κατά τη συνεδρίαση της
14/3/2013.
1.

Η συγχώνευση τμημάτων Α.Ε.Ι. πρέπει να εξετάζεται, για προφανείς λόγους, αφού
προηγουμένως ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των 2 πρώτων σταδίων του Σχεδίου, δηλαδή:
(α) του συστήματος των ΑΕΙ σε επίπεδο χώρας (πόσα ΑΕΙ)
(β) των παρεμβάσεων σε επίπεδο ιδρύματος (συγχωνεύσεις κλπ ΑΕΙ).

Η γνώμη της ΑΔΙΠ για τα ως άνω δύο επίπεδα σχεδιασμού του ΑΘΗΝΑ περιλαμβάνεται
στις παραγράφους 1 και 2 της από 8/3/2013 Γνωμοδότησης της ΑΔΙΠ (αριθ. πρωτ. 461/83-13).
2. Η ενδεχόμενη συγχώνευση τμημάτων, το τρίτο δηλ. στάδιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης
των ΑΕΙ της χώρας, πρέπει να στηρίζεται στις παρακάτω παραμέτρους:
 Έκφραση γνώμης των ενδιαφερομένων.
 Βιωσιμότητα των υπό συγχώνευση τμημάτων.
 Συνάφεια γνωστικών αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών.
 Ικανοποίηση των κριτηρίων ποιότητας του νέου τμήματος.
 Ικανοποίηση των χωροταξικών κριτηρίων ως προς τα λοιπά τμήματα της
αντίστοιχης Σχολής και ως προς την έδρα του ιδρύματός του.
 Αναγκαιότητα ύπαρξης του νέου τμήματος στο επίπεδο των προπτυχιακών
σπουδών αναφορικά με τον βαθμό εξειδίκευσης του γνωστικού του αντικειμένου.
Όπως γίνεται φανερό, η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων των προς συγχώνευση
τμημάτων αποτελεί απαραίτητη μεν αλλά καθόλου μοναδική παράμετρο για μια τέτοια
παρέμβαση.
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Επομένως έκφραση γνώμης επί της συγκεκριμένης παραμέτρου δεν θα στήριζε παρά σε
πολύ μικρό βαθμό αποφάσεις για συγχώνευση ή μη και επομένως θα μπορούσε να είναι
παραπλανητική. Για την έκφραση γνώμης επί των συγχωνεύσεων, σας παραπέμπουμε στην
παράγραφο 3 του ως άνω εγγράφου μας, αλλά και ανωτέρω, στο σημείο #1. Σε κάθε
περίπτωση η διατύπωση έγκυρης άποψης επί του τρίτου αυτού επιπέδου του Σχεδίου θα
απαιτούσε σημαντικό χρόνο, λόγω των απαραίτητων διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα
τμήματα και Α.Ε.Ι.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ
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