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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
 

ΘΕΜΑ: Γήλφζη Ανηιπεριθερειάρτη Π.Δ. Φθιώηιδας Δσθσμίοσ Καραΐζκοσ μεηά ηη Σύζκε-

υη με θέμα ηη ζηέγαζη ηφν Τμημάηφν ηης Στολής Θεηικών Δπιζηημών ηοσ Πανεπιζηημί-

οσ Θεζζαλίας 

**** 

 

Σύζκευη με θέμα ηη ζηέγαζη ηφν Τμημάηφν ηης Στολής Θεηικών Δπιζηημών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλίας, πραγμαηοποιήθηκε ζήμερα ηο απόγεσμα  ζηο Γραθείο ηοσ 

Ανηιπεριθερειάρτη Π.Δ. Φθιώηιδας Δσθσμίοσ Καραΐζκοσ, με ηην παροσζία  ηφν Βοσλεσ-

ηών ηοσ Ν.Φθιώηιδας κ.Αθαναζίοσ Μιτελή και κ.Ιφάννη Σαρακιώηη και εκπροζώπφν ηφν 

Βοσλεσηών  κ.Γημηηρίοσ  Βέηηα και κ. Χρήζηοσ Σηαικούρα, ηοσ Γημάρτοσ Λαμιέφν Νικο-

λάοσ Σηασρογιάννη, ηοσ Προέδροσ ηοσ ημήμαηος Πληροθορικής κ. Γεφργίοσ Σηαμούλη 

και ηοσ Αναπληρφηή  Προέδροσ ηοσ Τμήμαηος Πληροθορικής με Δθαρμογές ζηη Βιοια-

ηρική κ. Πανηελή Μπάγκοσ, ηοσ Περιθερειακού Γιεσθσνηή Δκπαίδεσζης Σηερεάς Δλλάδας 

κ. Χρήζηοσ Γημηηρίοσ και ηοσ Γιεσθσνηή Πρφηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Φθιώηιδας κ. Μάκη 

Γκούμα. 

Με ηην ολοκλήρφζη ηης ζύζκευης ο Ανηιπεριθερειάρτης κ. Καραΐζκος, ο οποίος 

είτε ηην πρφηοβοσλία ζύγκλιζής ηης, έκανε ηην ακόλοσθη δήλφζη: 

 



Σελίδα 2 από 2 
 

«Τν Παλεπηζηήκην ήξζε γηα λα κείλεη.  

Ωο θνηλσλία έρνπκε ππνρξέσζε λα ζηεξίμνπκε επηινγέο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε 

ηηο ζπλζήθεο όρη κόλν λα  ππάξρεη ε Σρνιή Θεηηθώλ Επηζηεκώλ ζηε Λακία αιιά θαη λα 

δηεπξπλζεί όπσο ηνπιάρηζηνλ επηζπκνύκε όινη καο. 

 Δηαρξνληθά νη ιύζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί θαη νη νπνίεο ζα έπξεπε λα έρνπλ πιν-

πνηεζεί κέρξη ζήκεξα, εγθαηαιείθηεθαλ ή  δηαζηξεβιώζεθαλ .  

Σήκεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύζθεςεο θπξηάξρεζε ε άπνςε, όηη βαζηθή καο πξν-

ηεξαηόηεηα είλαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Σρνιήο.  

Σήκεξα θπξηάξρεζε ε άπνςε όηη όινη καο είκαζηε ζπκπαξαζηάηεο ζε κηα πξνζπά-

ζεηα γηα λα ιύζνπκε ην άκεζν ζηεγαζηηθό πξόβιεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη λα έρνπκε δη-

θαίσκα λα δεηήζνπκε ηε δηεύξπλζε ηνπ θαη ηελ πξνζζήθε λένπ Τκήκαηνο. 

 Σήκεξα ζηε δηάξθεηα ηεο ζύζθεςεο θαηαηέζεθαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη πξνβιε-

καηηζκνί νη νπνίεο ζα κειεηεζνύλ θαη ζα δηεξεπλεζνύλ πεξαηηέξσ,  από ηνπο αξκόδηνπο 

γηα ην ζέκα θνξείο Δήκν Λακίαο, Παλεπηζηήκην θαη Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε θαη κε πξσ-

ηνβνπιία ηνπ Αληηπεξηθεξηάξρε ζα γίλεη εθ λένπ ζύζθεςε γηα λα ζπδεηεζεί ην όιν ζέκα.   

Ο θαζέλαο από εκάο έρεη επζύλε απέλαληη ζην αύξην θαη απέλαληη ζην κέιινλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ . 

Ωζηόζν σο Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο,  έρνπκε δειώζεη ζε όινπο ηνπο ηόλνπο 

όηη είκαζηε παξόληεο λα πινπνηήζνπκε ην επόκελν βήκα, γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.» 

 


