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Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος, ιδιαίτερα συγκινημένος, ιδιαίτερα
ικανοποιημένος και ανακουφισμένος με την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Αισθάνομαι τη μεγάλη υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθ. κ. Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος από την πρώτη
στιγμή αποδέχθηκε την τεκμηριωμένη πρότασή μας για την ίδρυση Πολυτεχνικής
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με ευθύνη, συνέπεια και αποφασιστικότητα,
ο κ. Υπουργός προώθησε και υλοποίησε πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο αίτημα του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δηλώνοντας τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται
δίκαια και σημαντικά αιτήματα ακαδημαϊκής φύσεως και λειτουργίας. Το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Ήπειρος γενικότερα θα ευγνωμονούν τον Καθ. κ.
Κώστα Γαβρόγλου για την πρωτοβουλία του αυτή.
Η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής από τα Τμήματα α) Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και γ)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, είναι πολλαπλώς σημαντική και καθοριστική για το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα στην εσωτερική δομή του Πανεπιστημίου μας και
ενισχύει τη φυσιογνωμία του Ιδρύματός μας στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλιστούν και να
διευρυνθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των τριών
Τμημάτων, συμβάλλοντας, εκτός των άλλων, στην καλύτερη εσωτερική ακαδημαϊκή
λειτουργία τους.
Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων πριν από δύο χρόνια, οι πενταετείς σπουδές, οι ειδικές εξετάσεις και η
μετονομασία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, σε
συνδυασμό με την ίδρυση, πλέον, της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελούσαν
σημαντικότατους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι
έλαβαν, στο σύνολό τους, την πρέπουσα και επιδιωκόμενη λύση τους.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ακόμη σημαντικότατη εκκρεμότητα που αφορά το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων ενός εξαίρετου Τμήματος του Ιδρύματος, που είναι το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και που, χωρίς αμφιβολία, η ίδρυση Πολυτεχνικής
Σχολής και η ένταξη του Τμήματος σε αυτήν, αποτελούν θετικότατη εξέλιξη για την
απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Αναμένω με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, ώστε να συζητηθεί και πάλι το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, ασφαλώς, από μία
διαφορετική θέση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, ύστερα από την ίδρυση
της Πολυτεχνικής Σχολής.
Εκτός από τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον οποίο
αναφέρθηκα ήδη, θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, τα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ιδιαίτερα τον
Γενικό Γραμματέα, Καθ. κ. Γιάννη Παντή. Επιθυμώ, επίσης, να ευχαριστήσω όλους
τους Βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων, που υποστήριξαν το αίτημα του Ιδρύματός
μας, καθώς και τους Βουλευτές των υπολοίπων Νομών της Ηπείρου.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τα μέλη της Συγκλήτου για την υποστήριξη που μας
παρείχαν διαχρονικά, όπως επίσης τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αποδοχή του αιτήματος. Επιθυμώ να
ευχαριστήσω διαχρονικά τους Κοσμήτορες της Σχολής Θετικών Επιστημών και της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, όπως και τους Προέδρους των Τμημάτων
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για την ένθερμη υποστήριξη του
αιτήματος, αλλά και για τη συνεχή συνεργασία και συμπόρευση που είχαμε.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τις Αρχές της Περιφέρειας Ηπείρου και της τοπικής
κοινωνίας, καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Ηπείρου για την
ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλαμε.
Ευχαριστώ, τέλος, τον πρώην Πρύτανη και νυν Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. κ.
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, τον Αναπληρωτή Πρύτανη και Κοσμήτορα της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθ. κ. Ανδρέα Φωτόπουλο, καθώς και τον Αναπληρωτή
Πρύτανη, Καθ. κ. Θωμά Μπάκα, που στάθηκαν υποστηρικτές και αλληλέγγυοι αυτής
της προσπάθειας.
Ως Πρυτανική Αρχή, υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα, για να φανούμε
αντάξιοι αυτής της τόσο σημαντικής εξέλιξης για το Πανεπιστήμιό μας.
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