ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την αναστολή (κατάργηση;) λειτουργίας στη Λευκάδα του προγράμματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απόφοιτους των ΕΠΑΛ, με
φορέα υλοποίησης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Έχουν περάσει 15 μήνες από την επίσκεψη του τότε υπουργού Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου στην πόλη μας και τις εξαγγελίες του σχετικά με την συνένωση ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων και Ιονίου Πανεπιστημίου, σε ότι αφορά τη Λευκάδα.
Στη συνέντευξη τύπου, στις 29 Μαΐου 2018, ο τότε υπουργός ανακοίνωσε τα εξής:





Την ένταξη της Λευκάδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για 1η φορά στην
ιστορία της, με την ίδρυση Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (παράκτια
οικονομία και νησιωτικότητα) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Την υλοποίηση στη Λευκάδα διετών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής
εκπαίδευσης-κατάρτισης με την εποπτεία και ευθύνη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Την δημιουργία στη Λευκάδα ινστιτούτου με την επωνυμία «Νίκος Σβορώνος»
και αντικείμενο στην ιστορική έρευνα, που θα ανήκει στην δικαιοδοσία
Ερευνητικού Κέντρου που δημιουργείται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Για το θέμα είχαν προηγηθεί πολύμηνες και αλλεπάλληλες επαφές της Δημοτικής
Αρχής με τον Υπουργό και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας καθώς
και ουσιαστικές συζητήσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων,
τον Δεκέμβριο 2017 στην Κέρκυρα.
Έτσι με τις εξαγγελίες του υπουργού που στη συνέχεια νομοθετήθηκαν,
τακτοποιήθηκε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, σχετικά με την αναβαθμισμένη παρουσία της
Λευκάδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αποφυγή θνησιγενών καταστάσεων του
παρελθόντος με την διατήρηση του ΤΕΙ στην κατάσταση που βρισκόταν και που πολλοί
επιδίωκαν.
Όλο αυτό το διάστημα ο Δήμος Λευκάδας και πάντα σε συνεργασία με το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, ενεργούσε για την προώθηση όλων εκείνων των ζητημάτων που θα
διευκόλυναν στην υλοποίηση των νομοθετημάτων. Πρόσφατα μάλιστα, την Δευτέρα
29 Ιουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγησή μας και ύστερα από επείγον
αίτημα του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρηση
δημοτικών χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τα υπό υλοποίηση
διετή προγράμματα σπουδών.
Σημειώνεται πως τα διετή προγράμματα σπουδών αποτελούν έναν διεθνώς
καταξιωμένο ακαδημαϊκό θεσμό, που θα υλοποιούνταν πρώτη φορά στην Ελλάδα για
τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση για υψηλού επιπέδου επαγγελματική
εκπαίδευση, η πρόσβαση των φοιτητών είναι δωρεάν και χωρίς εξετάσεις, η
χρηματοδότηση ήταν εξασφαλισμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση με το ποσό των
1.8 εκ. ευρώ, η πρόταση είχε την πλήρη στήριξη των Πανεπιστημίων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ενώ είχε προγραμματιστεί τα προγράμματα να ξεκινήσουν το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Σ΄ αυτή την πρώτη φάση υλοποίησης συμμετείχαν 11
Πανεπιστήμια με 67 προγράμματα σπουδών.
Ξαφνικά, ανακοινώνεται η ακατανόητη απόφαση της κ. Υπουργού Παιδείας,
σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία των διετών προγραμμάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ.

Ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε απαράδεκτη και εχθρική για την εκπαίδευση αλλά και
τη Λευκάδα, την ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης συνολικά.
Ζητούμε την ανάκληση της απόφασης και απαιτούμε να υλοποιηθούν τα διετή
προγράμματα σπουδών που στηρίζουν και προωθούν την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Θεωρούμε ότι η αναστολή λειτουργίας των προγραμμάτων είναι ο προθάλαμος για
την οριστική κατάργησή τους.
Σε ότι αφορά τη Λευκάδα, αναρωτιόμαστε μήπως η συγκεκριμένη απόφαση είναι η
γενική πρόβα όχι μόνο για την κατάργηση των διετών προγραμμάτων, αλλά και την
απόσυρση όλων όσων έχουν νομοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σχετικά με
τη σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ινστιτούτο «Νίκος Σβορώνος». Εξάλλου η
πρόσφατη απόφαση για την μη λειτουργία της Νομικής Σχολής στην Πάτρα, δείχνει το
δρόμο!
Καλούμε όλους τους φορείς της Λευκάδας, και ιδιαίτερα τον κυβερνητικό βουλευτή
Λευκάδας Θανάση Καββαδά, να αναλάβει τις ευθύνες του και να πάρει θέση για το
συγκεκριμένο πρόβλημα του τόπου μας. Η χρυσή εποχή της βιομηχανίας δελτίων
τύπου, με την ανέξοδη κριτική και αντιπολίτευση στους πάντες, έχει πλέον περάσει.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2019
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