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ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

Αθήνα, 25/05/2020 

Προς: κα. Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών 

 
Αξιότιμη κα Πρύτανη, 

Αγαπητή κα Κυριαζοπούλου,  

Ενημέρωση για το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

Όπως σας έχω ήδη γνωστοποιήσει με την από 21/02/2020 επιστολή μου, στην οποία 
ουδέποτε έλαβα απάντηση,  το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 
Τεχνολογιών («Τμήμα») με έδρα το Αγρίνιο αποτέλεσε θύμα της έλλειψης πολιτικής της 
προηγούμενης κυβέρνησης στο νευραλγικό τομέα της παιδείας και παρά το γεγονός ότι είχε 
λάβει θετική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση («ΑΔΙΠ») καταργήθηκε με τον νόμο 4610/2019. 

Το Πανεπιστήμιό σας, αναγνωρίζοντας το εσφαλμένο της κατάργησης, προέβη σε κοινό 
ανακοινωθέν, ήδη από τον Ιανουάριο 2020, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις 
αρμόδιες Δημοτικές Αρχές με το οποίο ζητείται εκ νέου η επανίδρυση του Τμήματος. 

Επειδή δεν έλαβα απάντηση στην επιστολή μου και επειδή στην υπουργική απόφαση για 
τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση δεν υπήρχε το 
Τμήμα, επανέρχομαι με την παρούσα επιστολή μου για να ενημερωθώ σχετικά με το εάν και 
πότε έχει αποσταλεί ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα στη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) για την επανίδρυση του Τμήματος καθώς και το πότε.  

Εικάζω ότι η απάντηση σας θα είναι θετική,  από τη στιγμή που και εσείς δηλώσατε ότι θα 
συνδράμετε προς αυτήν την κατεύθυνση.   

Καθώς είναι κρίσιμο για την ουσιαστική επανίδρυση του Τμήματος να συμπεριληφθεί στις 
λίστες των μηχανογραφικών δελτίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα χρονικά όρια 
πλέον έχουν “στενέψει” πολύ, απαιτείται να επιληφθείτε άμεσα του θέματος και να μη 
χαθεί, εσκεμμένα ή μη, άλλος χρόνος. Όλοι μας είμαστε υπόλογοι απέναντι στους φοιτητές 
και τις τοπικές κοινωνίες που αγωνιούν.  

Παρακαλώ, όπως, με ενημερώσετε άμεσα για τις έως τώρα ενέργειες σας καθώς και για το 
από εδώ και πέρα προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις σχετικές ενέργειες.    

Με εκτίμηση.  

Σπήλιος Λιβανός 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ 
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας 
 


