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          Η ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας καταγγέλλουμε το ανεπαρκώς τεκμηριωμένο και πολιτικάντικης 
εξύφανσης σχέδιο με την ονομασία ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα 
μας καταργείται και από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19 συγχωνεύεται με το 
αντίστοιχο τμήμα του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τα 
κριτήρια που το ίδιο το Υπουργείο έθεσε και αντίκειται στους κανόνες 
επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής. Στερεί δε τον παραγωγικό ιστό 
της πόλης της Λάρισας, αλλά και ολόκληρης της χώρας από ένα Τμήμα που 
για 40 και πλέον έτη έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας και επιπρόσθετα 
έχει τύχει διεθνούς επιστημονικής αξιολόγησης και αναγνώρισης. 
 
          Τονίζουμε και προειδοποιούμε ότι πέραν του άδικου χαρακτήρα της 
απόφασης, η πρόταση μετεγκατάστασης του Τμήματος στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας 
δεν μπορεί να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα για λόγους καθαρά πρακτικούς. 
Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας λόγω της δυσμενούς γεωγραφικά θέσης του, αλλά και 
λόγω των ανεπαρκών υποδομών του δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την 
Κεντρική Ελλάδα, κακώς δε εντάσσεται γεωγραφικά σε αυτή. Αντιθέτως, το 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας αφενός μεν βρίσκεται στην ιδανική γεωγραφικά θέση, 
αφετέρου διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να παίξει δεσπόζοντα ρόλο ως 
Ίδρυμα στο κέντρο της Ελλάδας. Με την κατάργηση του Τμήματος 
δημιουργείται χωροταξικά ένα κενό μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας (Κοζάνη) και της Περιφέρειας Αττικής. Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας δεν 
βρίσκεται πάνω σε αυτό το νοητό άξονα, απέχει δε ελάχιστα από την Αθήνα. 
Το μέγεθος της πόλης της Λάρισας σε σχέση με αυτό της περιοχής των 
Ψαχνών ή έστω της πόλης της Χαλκίδας, είναι ένα ακόμη σημαντικό 
πλεονέκτημα αν σκεφτεί κανείς ότι οι φοιτητές εκτός της βασικής τους 
ιδιότητας είναι και πολίτες αυτής της χώρας και δικαιούνται πρόσβαση στην 
κοινωνική ζωή και δραστηριότητα. 
 
          Ως αντίλογο στην πρόταση του Υπουργείου παρουσιάζουμε επιγραμ-
ματικά τους κυριότερους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
το Τμήμα Ηλεκτρολογίας πρέπει να παραμείνει στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας ως 
ανεξάρτητο τμήμα. 
 

• Το αντικείμενο σπουδών που είναι στενά συνδεμένο με την τρέχουσα 
τεχνολογική ανάπτυξη και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας  

• Τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 



• Την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά 
εργασίας που σύμφωνα με εκτίμηση μας υπερβαίνει το 65%. 

• Την υπερεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή που είναι ανώτερη των 
περισσότερων αντίστοιχων τμημάτων ανά την επικράτεια με 10 πλήρως 
εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους, 3 αίθουσες υπολογιστών, 1 
αίθουσα τεχνικού σχεδίου και 6 αίθουσες διδασκαλίας. Η αξία του 
εργαστηριακού εξοπλισμού χωρίς να υπολογιστούν οι κτηριακές 
εγκαταστάσεις υπερβαίνει το €1.500.000. 

• Τον αριθμό μελών του μόνιμου προσωπικού με 14 μέλη Ε.Π. και 4 μέλη 
Ε.Τ.Π. 

• Τον υψηλό αριθμό εισακτέων που φτάνει κατά μέσο όρο τα 5 τελευταία 
έτη τους 200 περίπου σπουδαστές το χρόνο. 

• Τη θετική αξιολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των σπουδαστών 
μας με βάση τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν και την πρόσφατη 
ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. 

• Την ερευνητική δραστηριότητα που την τελευταία δεκαετία έχει 
αναπτύξει το Τμήμα μας η οποία τυγχάνει διεθνούς ακτινοβολίας και 
αναγνώρισης. 

 
          Συμπερασματικά, η ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λάρισας απορρίπτει ρητά την πρόταση του 
Υπουργείου στην παρούσα μορφή της θεωρώντας ότι είναι πρόχειρη, 
ελλιπώς τεκμηριωμένη και άδικη σε ότι μας αφορά.  
 
          Προτείνουμε την παραμονή του Τμήματος Ηλεκτρολογίας στο 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας και την ανάδειξη του ως δεσπόζων Τμήμα Ηλεκτρο-
λογίας στην Κεντρική Ελλάδα, ρόλος που μπορεί να ενισχυθεί με την 
ένταξη (συγχώνευση) και άλλων Τμημάτων μικρότερων Ιδρυμάτων με 
συναφές ή όμοιο αντικείμενο σπουδών. 
 
          Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία θα επανεξετάσει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ σε ότι 
μας αφορά, αυτή τη φορά υπό το πρίσμα της λογικής και της αξιοκρατίας και 
θα προβεί στις απαιτούμενες βελτιώσεις και διορθώσεις.  

 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 

 



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
(Πηγή: κείμενο σχεδίου ΑΘΗΝΑ) 

 

Ενεργοί φοιτητές (2011-12)
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Αριθμός εισακτέων
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Ποσοστό εισακτέων 
πάνω από τη βάση
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