ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Την Κυριακή, 10.02.13, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λαμίας έλαβε έγγραφο από τον
Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο με το οποίο μας υποβάλλει
ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για την από μέρους μας
διατύπωση γνώμης, σχετικά με την επικείμενη πρόταση έκδοσης προεδρικού
διατάγματος αναφορικά με την «Αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης - Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» και τις μεταβολές που επέρχονται στο Ίδρυμά μας.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η συγχώνευση, απορρόφηση ή κατάργηση των
υφιστάμενων τμημάτων ως εξής:
1. Το τμήμα ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) απορροφάται
από το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ),
και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την ΘΗΒΑ
2. Το τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
απορροφάται από το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την ΛΑΜΙΑ.
3. Το τμήμα ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) απορροφάται από το τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ), και συγκροτούν το νέο τμήμα
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με έδρα
την ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την εξακολούθηση των
σπουδών τους είτε στο νέο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ &
ΕΠΙΠΛΟΥ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με έδρα την ΚΑΡΔΙΤΣΑ είτε στο νέο τμήμα
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
4. Το τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ απορροφάται από το τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την ΛΑΜΙΑ.
5. Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ καταργείται.
Το πάσης φύσεως προσωπικό κατανέμεται με βάση τις προτάσεις που θα
αποσταλούν από το Ίδρυμα.
Όλα τα πιο πάνω ιδιαίτερα θετικά για το ΤΕΙ Λαμίας, που συγχωνεύεται με το ΤΕΙ
Χαλκίδας για να συναποτελεσουν το ισχυρό ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, συνοδεύονται με
την πρόταση για «απορρόφηση του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ από το ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
Έχω την άποψη ότι η πιο πάνω φράση (αν δεν μπήκε εκ παραδρομής) μπορεί και
πρέπει να αλλάξει δεδομένου και του αδιαμφισβήτητου εμβληματικού χαρακτήρα
της Λαμίας ως πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας.
Τη Δευτέρα, 11.02.13 κοινοποίησα το έγγραφο του Υπουργού στην ακαδημαική
κοινότητα και τις αρχές του τόπου για ενημέρωση και προτάσεις.

