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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Για τη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του

ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες”
Αθήνα, 5 Μαΐου 2022
Προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Στις 31 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), με εισήγησή του πρότεινε (Αρ. Πρωτ. ΔΦ
2.1/6212_31/3/2022), μεταξύ άλλων, στα μέλη της Δ.Ε. τη συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με έδρα τις Σέρρες. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε με
σημαντική πλειοψηφία από τα μέλη της Δ.Ε. με ψήφους τρία (3) υπέρ, επτά (7) κατά, δύο (2)
επιφυλάξεις και δύο (2) λευκά.
Το Τμήμα ΜΠΗΣ, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου εκφράζει την ανησυχία του για το
ενδεχόμενο μεταφοράς-συγχώνευσης στις Σέρρες, παρά την απόρριψη της ανωτέρω πρότασης από
την ΔΕ· ενώ αναλύει διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παραμονή του τμήματος
στη Θεσσαλονίκη.
Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη συγχώνευση είναι μια
λανθασμένη ενέργεια, τόσο ακαδημαϊκά, όσο και αναπτυξιακά. Ειδικότερα:
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Τυχόν μεταφορά του τμήματος από τη Θεσσαλονίκη, μια μητροπολιτική περιοχή ενός
εκατομμυρίου κατοίκων, η πόλη θα καταλήξει να εξυπηρετείται από 2 τμήματα
πληροφορικής μόνο, ειδικότερα εκείνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όσα τμήματα Πληροφορικής, δηλαδή, έχουν πόλεις
που είναι πολύ μικρότερες πληθυσμιακά, όπως για παράδειγμα ο Πειραιάς και η Λαμία!
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Το Τμήμα ΜΠΗΣ του ΔΙΠΑΕ (Θεσσαλονίκη) είναι ένα από τα πλέον ιστορικά τμήματα
υπολογιστών της Ελλάδας. Η ιστορία του ξεκινά το 1936 και λειτουργεί χωρίς προβλήματα
έκτοτε. Έχει, δε, μια τεράστια πρόοδο και δυναμική που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο
ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη πόλη και στο ότι ανταγωνίζεται καθημερινά δύο άλλα
Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο και Μακεδονίας). Διατηρεί διαχρονικά πολύ μεγάλη ζήτηση
από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα
απολύτως όφελος από την κατάργησή του.
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Το Τμήμα ΜΠΗΣ του ΔΙΠΑΕ (Θεσσαλονίκη) και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ (Σέρρες) έχουν ταυτόσημο γνωστικό πεδίο.
Επομένως, από τη συγχώνευσή τους δεν θα προκύψει ένα τμήμα με διευρυμένο γνωστικό
αντικείμενο και μεγαλύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, μιλάμε πρακτικά για
συρρίκνωση των δύο τμημάτων σε ένα.
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Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει ένα τμήμα πληροφορικής στις Σέρρες που
θα έχει 43 μέλη ΔΕΠ. Αυτό φαίνεται να αδικεί άλλα, εξίσου αξιόλογα, Τμήματα
Πληροφορικής που αν και σε μεγαλύτερες πόλεις, αναγκάζονται να λειτουργούν με αρκετά
μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το Τμήμα Επιστήμης
Υπολογιστών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής στην Πάτρα και
το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ στην Αθήνα που λειτουργούν με 23, 25, και 29 μελη
ΔΕΠ αντίστοιχα.
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Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων πληροφορικής διεθνούς εμβέλειας
επενδύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και δημιουργεί παραρτήματα εκεί, διότι η
Θεσσαλονίκη μπορεί να τους προσφέρει έμψυχο επιστημονικό δυναμικό υψηλής ποιότητας.
Θα έπρεπε επομένως η Πολιτεία να ενισχύσει και όχι να αποδυναμώσει την ικανότητα της
πόλης να παράγει επιστήμονες πληροφορικής υψηλής ποιότητας.
Κατόπιν αυτών, κρίνουμε ως εντελώς άτοπη, ατεκμηρίωτη, ανορθολογική και αβάσιμη την

πρόταση του προέδρου της διοικούσας επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων να μην προχωρήσει σε καμία κίνηση, τουλάχιστον όχι χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη των ενδιαφερομένων τμημάτων και της Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ.
Ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας.
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Για το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Χαρά Ξανθάκη

Χάρης Γεωργίου

proedros@epe.org.gr

gen_grammateas@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Αθήνα
Email: info@epe.org.gr

Σελίδα 3 από 3
Το παρόν έγγραφο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons (CC-BY-NC-ND) 4.0 –
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Συντάχθηκε στο LibreOffice στα πλαίσια της προώθησης της χρήσης ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα –
http://el.libreoffice.org/

