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ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Ο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙ

«Win - win situations» τόσο με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και με το ΤΕΙ Ηπείρου, με
όφελος για το ίδιο το Υπουργείο την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης επί του
νομοσχεδίου, με τους λιγότερους δυνατούς κραδασμούς, περιέγραψε ο Υπουργός Παιδείας
Κώστας Γαβρόγλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο κλείσιμο της 88ης Συνόδου
των Πρυτάνεων που φιλοξενήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων στις 13 και 14 Ιουλίου.

Έχοντας στο πλευρό του την Υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη και τον προεδρεύοντα
της Συνόδου των Πρυτάνεων, επικεφαλής του Γιαννιώτικου ΑΕΙ, Γιώργο Καψάλη, ο
Υπουργός Παιδείας παρουσίασε τις «χρυσές τομές» που επιτεύχθηκαν σε όλα τα δύσκολα
σημεία, στα οποία υπήρχε διάσταση απόψεων ανάμεσα στις Συγκλήτους του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, μετά από τις συναντήσεις του το πρωί του Σαββάτου με την
Πρυτανική αρχή του ΤΕΙ και το απόγευμα της ίδιας μέρας, με τους... «Συγκλητικούς» του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. «Με το ΤΕΙ συμφωνήσαμε πλήρως» σημείωσε για την πρωινή
συνάντηση με τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Για το Πανεπιστήμιο αντίστοιχα, σημείωσε πως
«ορισμένες ατέλειες και σε ορισμένα επίπεδα, κάποιες διαφωνίες (σ.σ. της Συγκλήτου) στο
νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, τις είδαμε αναλυτικά μία μία, αυτές τις αντιρρήσεις και
από εμένα τουλάχιστον η αίσθηση είναι ότι τις λύσαμε όλες με μία διαφοροποίηση η οποία
δεν νομίζω ότι είναι δραματική διαφοροποίηση, η ένταξη των συναδέλφων του ΤΕΙ στο
Πανεπιστήμιο». Και με αυτή τη Σύγκλητο ο Υπουργός είδε την όλη κουβέντα ως μια
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«δημιουργική συζήτηση».

Πώς εξηγείται όμως, η συγκαταβατική διάθεση του Υπουργού απέναντι σε εκ διαμέτρου
αντίθετες απόψεις και η απάντηση πως «όλοι είναι κερδισμένοι»; Με τις απαντήσεις του
στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη συνέχεια, «ξεκλειδώθηκαν» τα δύσκολα
και θολά σημεία που χρήζουν ίσως περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

Οι διαφωνίες

- Η ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ στο νέο Πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο σημείο για το
οποίο υποστήριξε πως βρέθηκε η «χρυσή τομή». Για επίκουρους και αναπληρωτές
καθηγητές δεν υπάρχει θέμα, για τους καθηγητές της Α΄ βαθμίδας όμως, που το
Πανεπιστήμιο έχει ζητήσει να ισχύσει μια αξιολόγηση επιτροπών, ο Υπουργός ανακοίνωσε
πως θα υπάρξουν κλειστές διαδικασίες από επιτροπές των τμημάτων υποδοχής, στα οποία
θα τοποθετηθούν σε προσωποπαγείς θέσεις τα μέλη ΔΕΠ. Αυτές οι επιτροπές θα
διασφαλίσουν την ακαδημαϊκότητα.

- Για το διοικητικό υπαλληλικό προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου επανέλαβε αυτό που τόνιζε και
μια ανακοίνωση του Υπουργείου αναφορικά με το μέλλον των εργαζομένων του ΤΕΙ.
«Κανείς δεν θα μετακινηθεί, αν δε το θέλει ο ίδιος. Τελεία και παύλα...» ήταν η κοφτή
απάντηση του Υπουργού. Παραρτήματα λειτουργιών του κεντρικού Πανεπιστημίου δεν
αποκλείεται να λειτουργήσουν και στις άλλες πόλεις πλην των Ιωαννίνων, πάντως, όπως
τόνισε. Ωστόσο η λογική της με το ζόρι... μετακίνησης υπαλλήλων σε άλλη πόλη από αυτήν
στην οποία σήμερα εργάζονται, είναι όπως είπε, «εξαιρετικά ξένη για μας...».

- Οι τομείς του ΦΠΨ που διασπώνται σε υπό ίδρυση νέα τμήματα δεν έχουν ακόμα σαφή
μορφή. Τι είπε επακριβώς ο Υπουργός: «Ο Τομέας Ψυχολογίας θα γίνει ένα νέο τμήμα
Ψυχολογίας που θα είναι στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και σχεδόν σίγουρα θα
προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός Τμήματος Φιλοσοφίας, περιμένω την ακριβή διατύπωση
που θα μας δώσουν αν θα είναι τμήμα Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικών αλλά
δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Εμείς νομίζουμε ότι ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να
έχει ένα τμήμα Φιλοσοφίας, να μη διαβλέψει την παιδαγωγική διάσταση που μπορεί να έχει
ένας τομέας και τα παιδιά που θα βγουν φέτος θα μπορούν είτε να πάρουν πτυχίο είτε από
ένα τμήμα όπως σήμερα είτε από καινούργια τμήματα». Ως προς το τελευταίο συνέστησε
να μην έχουν άγχος τα παιδιά που συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους αυτές τις μέρες,
γιατί οι αλλαγές δεν θα ισχύσουν από φέτος. Ποιος θα δηλώσει όμως, ένα τμήμα που
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διαμελίζεται, όπως το ΦΠΨ των Ιωαννίνων; Ήταν το ερώτημα που υπονοήθηκε από τον
συνάδελφο αλλά που ο Υπουργός δεν απάντησε...

- Το τμήμα ειδικής αγωγής ήταν μια εισήγηση της κοινής επιτροπής Πανεπιστημίου και ΤΕΙ
που όμως, δεν έγινε αποδεκτή από την πρόταση νόμου του Υπουργείου Παιδείας, λόγω
εισηγήσεων "επιστημονικού και όχι συντεχνιακού χαρακτήρα". Και αυτό ωστόσο, ο
Υπουργός το Σάββατο το άφησε ανοιχτό να προστεθεί στη συνέχεια στο σχέδιο νόμου,
δείγμα του πόσο... ευρύχωρη είναι αυτή η διαβούλευση που εξελίσσεται για τη μορφή του
νέου Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Αναμένει τις προτάσεις των ενδιαφερομένων με
επιστημονικά τεκμήρια, πράγμα που σημαίνει πως μπορεί να το ξαναδεί.

Η ψήφιση του νόμου

Ως προς το πότε θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους η απορρόφηση του ΤΕΙ
Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Κώστας Γαβρόγλου δεν ήταν απόλυτος. Το
σχέδιο νόμου πέρασε από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και τώρα βρίσκεται
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τέλος Ιουλίου ή και τέλος Αυγούστου, η ψήφιση μετά
την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων όπου θα υπάρξουν ενδεχομένως και οι τελευταίες
σημαντικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος θα ψηφιστεί από τα θερινά τμήματα της
βουλής που άρχισαν τη λειτουργία τους.
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