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Την πρώτη της συνάντηση με την ιδιότητα της Υφυπουργού πραγματοποίησε με τους
διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών της
Ηπείρου καθώς και με τους υπευθύνους επιστημονικής καθοδήγησης, η βουλευτής Ιωαννίνων
Μερόπη Τζούφη, το πρωί της Δευτέρας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την
εκπαίδευση, από τα τρέχοντα ζητήματα της εφαρμογής του νόμου για τη δίχρονη
προσχολική αγωγή μέχρι το σχέδιο νόμου για τα στελέχη της εκπαίδευσης που αναμένεται
να φέρει τα πάνω κάτω, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις για τις προβλέψεις του.

Η γενική εκτίμηση της Υφυπουργού Παιδείας ήταν πως σε επίπεδο λειτουργικότητας, οι
δομές της Ηπείρου βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, παρά τις κάποιες ελλείψεις σε
διοικητικό προσωπικό και εξοπλισμό, εκτίμηση με την οποία έδειξε να συμφωνεί και η
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περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ηπείρου Αγγελική Φωτεινού.

Είδηση από την παρουσία της Υφυπουργού στα Γιάννενα, θα μπορούσε να θεωρηθεί η
αναφορά της σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
προσδιόρισε πως θα μπορούσαν να γίνουν οι πρώτοι, με τη συμφωνία και της τρόικας, αν
και ακούγεται αμφίβολο κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουν προβλεφθεί πόροι στον
προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς. Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την
επόμενη τριετία είπε συγκεκριμένα, επικαλούμενη δηλώσεις του Υπουργού με τη βούλα της
τρόικας....

Το σχέδιο νόμου για τις σαρωτικές αλλαγές στη δομή των περιφερειακών υπηρεσιών της
εκπαίδευσης θα ψηφιστεί μέσα στο Μάιο, δήλωσε από τα Γιάννενα η κ. Τζούφη, αν και τώρα
τελειώνει η διαβούλευση και υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις για τις προβλέψεις του με
κορυφαία τον περιορισμό συμμετοχής στην επανάκριση σε όσα στελέχη έχουν υπηρετήσει
δύο θητείες. Ο στόχος είναι ο νόμος να εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά.

Εκτενέστερη ήταν η αναφορά της κ. Τζούφη στην ειδική αγωγή, λόγω και του
επαγγελματικού, επιστημονικού της ενδιαφέροντος. Όπως είπε συγκεκριμένα «στο
καινούργιο πλαίσιο, αυτό που προσπαθούμε είναι η σχολική μονάδα να εντάσσει ως
οργανικό μέρος αυτά τα παιδιά μέσα στις ανάγκες της και να φροντίζει στο σύνολό τους.
Όμως, απαιτεί ένα ευρύτερο δίκτυο με ανάγκες για καλύτερη στελέχωση
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων και ιατρικών δομών διάγνωσης και νομίζω ότι θα συμβάλλω σε
αυτή την κατεύθυνση με τις γνώσεις μου».

Αιφνιδιασμένη και αιχμηρή κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας εμφανίστηκε η κ. Τζούφη
με την απόφαση που έκρινε αντισυνταγματική την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση των
αθλητών, καθώς όπως είπε ο νόμος αυτός ισχύει εδώ και χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, οι
αλλαγές δε μπορεί να ισχύσουν από φέτος, είπε.

Τέλος, ελαφρώς επιφυλακτική εμφανίστηκε η κ. Τζούφη για το αίτημα ίδρυσης
καλλιτεχνικού σχολείου στα Γιάννενα, πρόταση που διατυπώθηκε το πρώτον, από τον
βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Στέφο και υποστηρικτικά ήλθε ακολούθως η
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων. «Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σχολείο
αλλά πρέπει να το δούμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπο» σημείωσε αναφερόμενη στις
υποδομές και το προσωπικό.
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