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Ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, αναμένεται η τελική πρόταση του Υπουργείου
Παιδείας για τη συνένωση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου.

Αυτή την ενημέρωση είχε ο Πρύτανης του τοπικού ΑΕΙ Γιώργος Καψάλης, σε συνάντηση που
είχε τη Δευτέρα στην Αθήνα, με τον Υπουργό Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, παρούσης της
υφυπουργού Μερόπης Τζούφη και του γενικού γραμματέα Γιώργου Αγγελόπουλου.

To σχέδιο νόμου θα τεθεί σε διαβούλευση για ένα διάστημα δύο περίπου εβδομάδων και
όπως εκτίμησε με δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης, ο Γιώργος Καψάλης, δεν πρόκειται να
περιέχει σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα σχέδια που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα –
της αρχικής πρότασης της επιτροπής και του Υπουργείου – λαμβανομένων υπόψη πιθανόν,
και των σημαντικότερων εκ των ενστάσεων που έχουν διατυπωθεί, όπως για τη συνένωση
του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας με τη Σχολή Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Περιμένουμε να αποσταλεί η πρόταση στα δύο ιδρύματα και να τοποθετηθούν οι δύο
Σύγκλητοι» και παράλληλα όπως ενημέρωσε τον Πρύτανη ο Υπουργός ο νόμος θα έλθει σε
δημόσια διαβούλευση. «Αναμένουμε με ξεχωριστό ενδιαφέρον την καταληκτική πρόταση
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νόμου» κατέληξε.

Οι εκλογές

Το πρόβλημα που ανακύπτει σε αυτή τη φάση, φαίνεται ίσως δευτερεύον σε σχέση με το
μείζον της συνένωσης των δύο ιδρυμάτων και της δημιουργίας ενός ενιαίου ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ηπείρου...

Τέθηκε το ζήτημα από την πλευρά του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ.
Καψάλης, και έχει να κάνει με τις επικείμενες εκλογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα
μετέχουν ψηφίζοντας και τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου ή όχι; Το «γόρδιο
δεσμό» καλείται να λύσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και να απαντήσει αν θα
ψηφίσουν για Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ηπείρου άπαντες από τα δύο ιδρύματα που
οδεύουν προς συνένωση ή όχι.

Μέχρι τις 30 Απριλίου πρέπει να προκηρυχθούν οι πρυτανικές εκλογές και αν θα ψηφίσει
και το ΤΕΙ σε αυτές θα γίνουν πριν την οριστική συγχώνευση χωρίς να προβλέπεται
παράταση των πρυτανικών εκλογών. «Για να είμαι ειλικρινής το ζήτημα τέθηκε από το ΤΕΙ
περισσότερο, άλλωστε δεν θα έθετα εγώ θέμα για την παράταση της θητείας από μόνος
μου» σημείωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως η ηγεσία του Υπουργείου προβληματίζεται
επ' αυτού και σύντομα αναμένεται η απόφαση και επί τούτου.

Τα μεταπτυχιακά

Εντός των ημερών πρόκειται να γίνει από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η
έγκριση 25 μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Βασικό μέλημα της Συγκλήτου σύμφωνα με τον
πρύτανη, είναι να συνεχίσουν να μην υπάρχουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά των Ιωαννίνων.

Ωστόσο, στη συνάντηση με τον Υπουργό, ο κ. Καψάλης έθεσε για ακόμα μια φορά, το
ζήτημα ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά που δεν έχουν δίδακτρα στις μεταπτυχιακά σπουδές
τους να δικαιούνται αυτοδικαίως να τύχουν μιας ανάλογης χρηματοδότησης, για να μπορούν
να καλύψουν τα βασικά έξοδα. Αυτό έχει περάσει στο νόμο Γαβρόγλου που ψηφίστηκε το
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καλοκαίρι αλλά δεν εφαρμόζεται. «Εμείς δε μπορούμε κάθε χρόνο να επαιτούμε γι' αυτή τη
χρηματοδότηση αλλά προτείνουμε να δίνεται από την αρχή στον τακτικό προϋπολογισμό
των ιδρυμάτων ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι» τόνισε ο κ. Καψάλης. Σε καμία
περίπτωση βέβαια, ξεκαθάρισε πως δε σχετίζεται το ένα με το άλλο. Η απόφαση του όχι
στα δίδακτρα σε μια δύσκολη συγκυρία εξακολουθεί να ισχύει. «Δε μπορούμε να οδηγηθούμε
σε δίδακτρα» τόνισε.
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