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ΑΘΗΝΑ 22-06-2022

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κα. Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κο. Α. ΣΥΡΙΓΟ
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κα. Ζ. ΜΑΚΡΗ

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), είδε με μεγάλη ανησυχία την με αριθ.
Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει σταλεί στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δημοσίευση, με την οποία έγινε τροποποίηση της κατάταξης των
Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα
Επιστημονικά Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023
και ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε τα επιχειρήματά
μας.
Συγκεκριμένα με την ΥΑ στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ προστίθενται τα Τμήματα της 1ης στήλης του ακόλουθου πίνακα,
στην 2η στήλη του οποίου παρατίθενται τα υποχρεωτικά μαθήματα των 4 πρώτων
εξαμήνων, τα οποία απαιτούν γνώσεις υποδομής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ 4 ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 17 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΧΗΜΕΙΑ: 18 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΦΥΣΙΚΗ: 4 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 5 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑ: 10 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΦΥΣΙΚΗ: 5 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 8 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΧΗΜΕΙΑ: 17 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΦΥΣΙΚΗ: 11 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ---------------------------ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 5 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
(ΛΑΜΙΑ)
ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑ: 10 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 9 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΧΗΜΕΙΑ: 4 ECTS -ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Θεωρούμε περιττό να επιχειρηματολογήσουμε για την ανάγκη οικοδόμησης ενός
γνωστικού υπόβαθρου στις Φυσικές Επιστήμες, ενός συστήματος αρχών, νόμων και
μεθόδων παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, όσο και ενός επιστημονικού
τρόπου σκέψης για την επιτυχή και απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών στα
πανεπιστημιακά αυτά τμήματα, καθώς επιχειρηματολογούν τα ίδια τα
προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών. Κατανοούμε ότι ενδεχομένως τα
τμήματα αυτά υπό την πίεση της έλλειψης φοιτητών έχουν ζητήσει την ένταξη τους
και σε άλλα πεδία, τα οποία δεν παρέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο. Το
αποτέλεσμα όμως θα είναι απλά να μεταφέρουν το πρόβλημα μερικά χρόνια
αργότερα που οι φοιτητές θα αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και
αφού τόσο το κράτος, όσο και οι οικογένειες θα έχουν επενδύσει ηθικό και υλικό
κεφάλαιο μάταια, όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις από το 2000-2015 με την
Τεχνολογική Κατεύθυνση και θα έχει υποβαθμιστεί και το επίπεδο των σπουδών.
Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε επιγραμματικά την προσέγγιση μας στα
θέματα που αφορούν στις επιχειρούμενες μεταβολές:
1.
Η ένταξη σπουδών σε πεδία θα πρέπει να τηρεί ως απαραίτητη προϋπόθεση
την διασφάλιση των ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ στις εμπλεκόμενες επιστήμες και του
απαιτούμενου γνωστικού υπόβαθρου για την ομαλή παρακολούθηση των σπουδών
και την παραγωγή καλά καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού.
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2.
Η εισαγωγή σε τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει
να γίνεται με ίσους όρους και μαθήματα ίδιας βαρύτητας και δυσκολίας, ώστε να
διασφαλίζονται:
Α. ίσες ευκαιρίες στους υποψήφιους,
Β. ένα ελάχιστο κοινό γνωστικό υπόβαθρο που θα επιτρέπει την ομαλή
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ΕΕΧ απευθύνεται σε σας με δεδομένο τα προαναφερόμενα και καθώς το 4ο πεδίο
δεν έχει Φυσική, Χημεία και Βιολογία στα εξεταζόμενα μαθήματα
και
παρακαλούμε να επανεξετάσετε άμεσα την απόφασή σας και να προβείτε στις
αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε, ώστε να μην υποβαθμιστεί το Ελληνικό Δημόσιο
Πανεπιστήμιο και να μην καταστεί σε αυτή την κρίσιμη για την χώρα περίοδο
ανεπαρκές να προετοιμάσει τον μελλοντικό επιστήμονα ώστε να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί τις νέες ραγδαία εξελισσόμενες δυνατότητες του
21ου αιώνα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στην διάθεση σας για συνεργασία.
Με εκτίμηση
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Αν. Καθ. Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ. Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ

3

