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Την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη, δέχτηκε την
Τετάρτη, στο γραφείο του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγ. κ. Γεώργιος
Καψάλης, και είχε μαζί της μία γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση για το σύνολο των θεμάτων
που απασχολούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Πρύτανης ενημέρωσε την Υφυπουργό για μία σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη
φοιτητική μέριμνα, καθώς και με πρωτοβουλίες ακαδημαϊκής φύσεως που θα αναληφθούν
στο άμεσο μέλλον.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
το ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο και των επικείμενων εξελίξεων για το θέμα της ενοποίησης
των δύο ιδρυμάτων. Η Υφυπουργός επέδειξε σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου,
εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα θέματα που τέθηκαν και δεσμεύτηκε, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, για την προώθησή τους.

Σειρά συναντήσεων με φορείς
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Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους θεσμικών φορέων των Ιωαννίνων πραγματοποίησε
επίσης η Υφυπουργός Παιδείας.

Αρχικά, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής αμετάθετων
εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συζήτησε το ζήτημα
των μεταθέσεων που εκκρεμούν λόγω των μετατάξεων του 2013. Η Υφυπουργός
διαβεβαίωσε τους εκπαιδευτικούς για την οριστική επίλυση του προβλήματος στο αμέσως
επόμενο διάστημα.

Στη συνέχεια, την Υφυπουργό επισκέφτηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», αιτούμενοι την επαναρρύθμιση της διαδικασίας
εισαγωγής των εν λόγω παιδιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Υφυπουργός δεσμεύθηκε
ότι για το τρέχον έτος δεν θα υπάρξουν προβλήματα και πως σύντομα θα υπάρξει
νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα και για τα επόμενα έτη.

Τέλος, η Μερόπη Τζούφη συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στην
καθαριότητα των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων, όπου συζήτησε για θέματα που αφορούν
στο εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων.
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