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Υποψήφιος Πρύτανης ξανά ο Τρ. Αλμπάνης

Τους δικούς του όρους για τη βελτίωση του σχεδίου απορρόφησης του ΤΕΙ Ηπείρου από το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έθεσε προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας των
Ιωαννίνων ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ανακοινώνοντας το πρωί της Δευτέρας, την
υποψηφιότητά του για την Πρυτανεία του τοπικού ΑΕΙ.

Αν και μέλος της κοινής επιτροπής που εκπόνησε την πρόταση της συνένωσης από
πλευράς των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο κ. Αλμπάνης εμφανίστηκε να αμφισβητεί
σημεία της αλλά όχι το θετικό χαρακτήρα της όλης πρωτοβουλίας για τη γέννηση της οποία
άλλωστε, δούλεψε αρκετά ο ίδιος εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Μετά από μία θητεία ως Πρύτανης και μια θητεία ως αναπληρωτής Πρύτανη στο σχήμα της
απερχόμενης διοίκησης του Γιώργου Καψάλη, ο κ. Αλμπάνης ανακοινώσε επίσημα πως
διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και όρισε τα
διακυβεύματα, μένοντας αρκετά όπως είναι λογικό, στο σχέδιο της συνένωσης
Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, το οποίο αναστατώνει τον τελευταίο καιρό τον χώρο.
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Ο κ. Αλμπάνης απέφυγε να χρησιμοποιήσει μια λέξη για να χαρακτηρίσει την πρόταση του
Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα βρίσκεται για μερικές μέρες ακόμα σε διαβούλευση μετά
την άτυπη παράταση που ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας – κανονικά τελείωνε την Δευτέρα
14 Μαΐου. Το σχέδιο έχει θετικά και αρνητικά για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με
τον κ. Αλμπάνη που δε μπορούν να το καταστήσουν καλό ή κακό. Αναπτύσσεται το
Πανεπιστήμιο απορροφώντας το «καλό ΤΕΙ» όπως είπε χαρακτηριστικά., δημιουργείται το
Ερευνητικό Κέντρο, υπάρχουν όμως και αρνητικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου, ο κ. Αλμπάνης αναδεικνύοντας τα προβληματικά σημεία
του σχεδίου νόμου, ανέφερε χαρακτηριστικά τα τρία βασικότερα:

- Το νέο Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει τα απολύτως ώριμα τμήματα και σε μια δεύτερη
φάση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου και τα υπόλοιπα προτεινόμενα

- Η ένταξη του προσωπικού του ΤΕΙ στο νέο Πανεπιστήμιο να γίνει μετά από αυστηρή
αξιολόγηση ώστε να μην απειληθεί η ακαδημαϊκή ποιότητα του νέου ΑΕΙ και τρίτον

- Να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα της Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και του ΦΠΨ.

Σε ερώτησή μας σχετικά με την ευθύνη που οφείλει να αναληφθεί από κάποιον για τον
ετεροβαρή χαρακτήρα του σχεδίου νόμου, υπέρ του ΤΕΙ και κατά του Πανεπιστημίου, ο κ.
Αλμπάνης ανέτρεξε στο ιστορικό της διαβούλευσης που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017 και
κατέληξε λέγοντας πως βλέπει περιθώρια βελτιώσεων στο σχέδιο τόσο στη φάση της εν
εξελίξει διαβούλευσης όσο και μετέπειτα, στην επεξεργασία του σχεδίου νόμου στη βουλή.
«Δεν είμαι αρνητικός στην πρωτοβουλία», τόνισε αρκετές φορές ο κ. Αλμπάνης.

Αναφέρθηκε και σε ένα σημείο τριβής της μέχρι τώρα εκπόνησης του σχεδίου νόμου που
ήταν η ταύτιση δύο γνωστικών αντικειμένων των Μηχανικών Πληροφορικής που σήμερα
θεραπεύονται από δύο τμήματα, ένα του Πολυτεχνείου των Ιωαννίνων και ένα του ΤΕΙ. Τα
δύο τμήματα θα συνεχίσουν να έχουν διακριτές διαφορές λειτουργώντας σε ξεχωριστές
σχολές και στο νέο τοπίο. Εκεί είδε και τη μοναδική αλληλεπικάλυψη γνωστικών
αντικειμένων που τον έφερε ένα βήμα πριν την παραίτηση από την επιτροπή, όπως
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παραδέχτηκε.

Στο ερώτημα τέλος, τι θα πράξει εφόσον εκλεγεί Πρύτανης και η τελική μορφή του νόμου
είναι ακόμα περισσότερο προβληματική για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κ. Αλμπάνης
ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να βγει στο αντάρτικο. Όσοι εκλεγούν είπε, οφείλουν να
συνεργαστούν αρμονικά, να βρίσκονται σε εγρήγορση και αφοσιωμένοι στον κοινό στόχο
της βελτίωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι εκλογές σε δεύτερη μοίρα...

Όσον αφορά τέλος τις Πρυτανικές εκλογές, οι στόχοι που βάζει ως υποψήφιος Πρύτανης ο
κ. Αλμπάνης είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση του Πανεπιστημίου, η ενίσχυση σε προσωπικό
με καλύτερη διεκδίκηση (!) και η διαφύλαξη της ακαδημαϊκότητας μέσα από την
αποτελεσματικότερη απορρόφηση των τμημάτων του ΤΕΙ. Τέλος, και η ανάπτυξη του
ερευνητικού κέντρου.

Στο ερώτημα δε αν νοιώθει μέρος ενός προβλήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που
λέγεται «ανακύκλωση προσώπων» στη διοίκηση του ιδρύματος διαχρονικά, ο κ. Αλμπάνης
τάχθηκε γενικά υπέρ της ανανέωσης... Και πρόσθεσε πως αν δεν τον προτιμήσουν οι
συνάδελφοί του, έχει πολύ δουλειά στην έρευνα να συνεχίσει...
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