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Κ. Καψάλης: «Στόχος η σίτιση όλων των Φοιτητών στη Λέσχη»

Τους πρωτοετής φοιτητές του υποδέχεται από χθες το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς
ξεκίνησε η διαδικασία των εγγραφών η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. Στο
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναμένεται σύμφωνα με τον Πρύτανη Γεώργιο Καψάλη να
εγγραφούν 3125 φοιτητές ενώ έπειτα από αίτημα του Υπουργείου ζητείται από τους
πρωτοετής να υποβάλλουν μια δήλωση, η οποία όμως δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για
το εάν προτίθεται να μετεγγραφούν. Αυτό σύμφωνα με τον κ. Καψάλη γίνεται προκειμένου
το Υπουργείο να έχει με την λήξη των εγγραφών μια σαφή εικόνα για το θέμα των
μετεγγραφών. Παράλληλα ο κ. Καψάλης σημείωσε ότι οι πρωτοετής μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και για τις φοιτητικές εστίες.

Όσο για την σίτιση των φοιτητών στην φοιτητική Λέσχη στόχος σύμφωνα με τον κ. Καψάλη
είναι να καλυφθεί το σύνολο των φοιτητών. Παραδέχθηκε ότι υπάρχει δυσκολία στο να
καλυφθεί το επιπρόσθετο κόστος το οποίο καλυπτόταν από τον τακτικό προϋπολογισμό,
ωστόσο πρόθεση της πρυτανικής αρχής είναι να μην αποκλειστεί κανείς φοιτητής από την
σίτιση.
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«Στόχος μας είναι να σιτίζονται όλοι οι φοιτητές. Υποβάλλονται, βέβαια, ανάλογα
δικαιολογητικά, αλλά ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Είναι αλήθεια πως υπάρχει δυσκολία
στο να καλυφθεί το επιπρόσθετο κόστος, το οποίο μέχρι σήμερα καλυπτόταν από τον
τακτικό προϋπολογισμό. Θα δούμε πως αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και σε σχέση με τον
αριθμό των φοιτητών που σιτίζονται και σε σχέση με τα νέα οικονομικά δεδομένα. Αλλά θα
κάνουμε το κάθε τι για να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός ως προς τη σίτιση των
φοιτητών», σημείωσε

Αναφορικά με τον ζήτημα των μετεγγραφών ο Πρύτανης αφού επανέλαβε τις αντιρρήσεις
που υπάρχουν επί της διαδικασίας που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει προβλήματα κυρίως
στα Πανεπιστήμια υποδοχής όσο και σε αυτά που θα χάσουν αριθμό φοιτητών και με βάση
την πρόταση που είχε καταθέσει και στο διευρυμένο συντονιστικό των πρυτάνεων
υπογράμμισε ότι σαφώς και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά
δεδομένα αλλά εξίσου αναγκαίο είναι ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα του κάθε ιδρύματος
ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να καλύψει.

Το θέμα των μετεγγραφών, οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων, οι οργανισμοί των
ιδρυμάτων αλλά και το θέμα των λιμναζόντων φοιτητών, για το οποίο τουλάχιστον το
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχει γίνει αποδέκτης του νομοθετήματος ώστε να το
εφαρμόσει θα αποτελέσουν την ατζέντα της έκτακτης συνόδου των πρυτάνεων που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο παρουσία του Υπουργού Παιδείας.

«Σε επίπεδο Συνόδου Πρυτάνεων, αλλά και σε επίπεδο Συγκλήτου εκφράσαμε την
αντίρρησή μας ως προς τη διαδικασία των μεταγραφών. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί
προβλήματα και στα Πανεπιστήμια υποδοχής, αλλά και στα Πανεπιστήμια που φεύγουν
φοιτητές. Εμείς εκτιμούμε ότι ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με τις παροχές τις οποίες
προσφέρουμε στους φοιτητές μας, δεν θα αντιμετωπίσουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Το
σημαντικό πρόβλημα προφανώς θα δημιουργηθεί στα κεντρικά Πανεπιστήμια, αλλά και σε
απομακρυσμένα ιδρύματα, όπως στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Δημοκρίτειο Θράκης.
Θεωρούμε ότι εμείς δεν θα αντιμετωπίσουμε μία ιδιαίτερα οξυμένη κατάσταση, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι μας ικανοποιηθεί η διαδικασία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καψάλης.

Τέλος, κληθείς να απαντήσει ως προς το θέμα των «λιμναζόντων» φοιτητών, το οποίο είναι
ένα από αυτά που θα απασχολήσουν την έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων το επόμενο Σάββατο,
είπε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διαδικασία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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«Δεν υπάρχει κάποια διοικητική πράξη εκ μέρους του Πανεπιστημίου σε σχέση με τους
λιμνάζοντες φοιτητές, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μας έχει αποσταλεί το ανάλογο
νομοθέτημα. Όταν έρθει στα χέρια μας, υπάρχουν στοχευμένες διαδικασίες, τις οποίες θα
ακολουθήσουμε», κατέληξε.
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