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Η τελευταία υπογραφή με την οποία η αρχιτεκτονική Ιωαννίνων θα ξεκινήσει να λειτουργεί
έβαλε ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας
αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία μία νέα Αρχιτεκτονική Σχολή -την έβδομη στη σειράστα Ιωάννινα, όπως επίσης και τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Κοζάνη. Οι σχετικές
αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Ιουλίου.

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη με την οποία μπαίνει τέλος στην οδύσσεια της
συγκεκριμένης σχολής την οποία διεκδικούσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το 2009.

Ειδικότερα, η Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων έχει ιδρυθεί στο ομώνυμο πανεπιστήμιο από το 2009
(με το Προεδρικό Διάταγμα 173/2009). Όμως, το υπ. Παιδείας δεν έδωσε τότε έγκριση για
την έναρξη της λειτουργίας της, καθώς δεν διέθετε, μεταξύ άλλων, καθηγητικό προσωπικό
ενώ δεν υπήρχαν και οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις γα να τη φιλοξενήσουν. Για
να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που είχε θέσει το υπουργείο ώστε η σχολή να αρχίσει να
λειτουργεί από το έτος 2012-2013, στο πανεπιστήμιο προκήρυξαν στις αρχές του 2011
εκλογές για θέσεις των διδασκόντων. Τότε οι υπόλοιπες Αρχιτεκτονικές αντέδρασαν και το
θέμα ατόνησε. Το αίτημα επαναδιατυπώθηκε στις αρχές του 2013, στο πλαίσιο του
στρατηγικού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, την άνοιξη του 2013 το υπ.
Παιδείας αποφάσισε να λειτουργήσει από το 2014-2015 Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. Τελικά ήταν η σειρά της νυν ηγεσίας του υπουργείου να υπογράψει το ΦΕΚ
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λειτουργίας της από το 2015-2016.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ίσως αναμενόμενη για την Πρυτανεία του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
καθώς μόλις πριν από δύο εβδομάδες ο σημερινός Πρύτανης, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, σε
δηλώσεις του υποστήριξε ότι η επόμενη χρονιά είναι ένα έτος προετοιμασίας για την
εξεύρεση χώρου που θα στεγάσει την αρχιτεκτονική σχολή η οποία με βάση τα σημερινά
δεδομένα θα αρχίσει να δέχεται φοιτητές από την μεθεπόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Η λειτουργία της Αρχιτεκτονικής στα Γιάννινα σημαίνει πως πλέον στο πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων θα δημιουργηθεί επιτέλους Πολυτεχνείο, αφού μαζί με το τμήμα Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών υπάρχουν πια τρία
τμήματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση του Πολυτεχνείου Ιωαννίνων.

Αρνητικά δημοσιεύματα

Η είδηση της λειτουργίας της αρχιτεκτονικής σχολής στα Γιάννινα πάντως δεν ήχησε τόσο
καλά στις υπόλοιπες έξι αρχιτεκτονικές σχολές που υπάρχουν στη χώρα. Δημοσίευμα της
«Καθημερινής» κάνει λόγο για αντιδράσεις πανεπιστημιακών που μιλούν για «αποφάσεις
που υπηρετούν λαϊκίστικες, πελατειακές λογικές εκ μέρους της κυβέρνησης».
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