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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 557/6-9-2019»  
                                                                                                                
     Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 557/6-9-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής 
κ. Μάριος Κάτσης, με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος 
Μετάφρασης και Διερμηνείας με έδρα την Ηγουμενίτσα», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4559/2018 (Α΄142), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ηπείρου (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) καταργήθηκε, από 01/10/2018, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο 
και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με το άρθρο 3 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, 
ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα 
την πόλη της Ηγουμενίτσας, το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 
Ιδρύματος.  
   Παράλληλα, ορίστηκε ότι η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος θα καθοριστεί με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών 
υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως, όχι αργότερα από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του 
προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος. 
   Σημειώνεται ότι έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου  
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 
   Επιπλέον, στο με αριθ. πρωτ. 644/20-9-2019 έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 « … Η Σύγκλητος μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε συζήτηση για την έναρξη των νέων 
Τμημάτων (Μετάφρασης και Διερμηνείας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών 
Τροφίμων και Διατροφής), αλλά θα προχωρήσει έγκαιρα, εντός του 2019, σε σχετική 



 

συζήτηση και απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές, το διαθέσιμο 
προσωπικό και το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο». 
    Όσον αφορά στην πρόσληψη μόνιμων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, κατόπιν των εντάξεων πρώην Τ.Ε.Ι. σε 
Πανεπιστήμια της χώρας, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./321/35673/28-11-2018 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 
2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ., εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης εκατόν πενήντα 
(150) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για την 
κάλυψη κατά προτεραιότητα των μη αυτοδύναμων Τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 18 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ142/τ.Α’/03-08-2018), εκ των οποίων είκοσι (20) θέσεις 
κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  
   Επιπλέον, με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/8461/15-05-2019 Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ., εγκρίθηκε η κίνηση 
διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) θέσεων διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. 
σε Α.Ε.Ι., εκ των οποίων είκοσι οκτώ (28) κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
   Επιπρόσθετα, κατανεμήθηκαν συνολικά διακόσιες ογδόντα θέσεις (280) θέσεις για την 
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) θέσεις αφορούν στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ συγχρόνως βρίσκεται σε φάση προσδιορισμού και έγκρισης 
η κατανομή έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού εξακοσίων σαράντα επτά (647) θέσεων 
στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193/17-9-
2013).    
   Τέλος, επισημαίνεται ότι η επιμέρους κατανομή όλων των ως άνω θέσεων ανά Τμήμα, 
γίνεται με αποφάσεις της Συγκλήτου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 
Α΄114/04-8-2017).  
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