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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μια σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στο Επιμελητήριο 

Άρτας, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννη Γκολομάζο, στο πλαίσιο της 

συμβολής του Επιμελητηρίου Άρτας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των 

Πανεπιστημιακών Σχολών που εδρεύουν στην πόλη μας.  

Προσκεκλημένοι στη συνάντηση ήταν ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, κ. Βαρέλης 

Δημήτριος, ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Τσιρογιάννης Χρήστος και οι Κοσμήτορες των Σχολών 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύουν  στην Άρτα, κ. Τσίνας Αναστάσιος, Κοσμήτορας της 

Σχολής Γεωπονίας, κ. Τρικούπης Αθανάσιος, Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών και κ. 

Γλαβάς Ευριπίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

Με την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γκολομάζος ευχαρίστησε τους 

παρευρισκόμενους για την αποδοχή της πρόσκλησης, και τόνισε την ουσία της συνάντησης που 

είναι η καταγραφή των πραγματικών προβλημάτων/ αναγκών των πανεπιστημιακών τμημάτων 

που εδρεύουν στην Άρτα, με απώτερο στόχο την αξιολόγηση τους και την πρόθεση υποστήριξης 

στους τομείς όπου είναι εφικτό, εκ μέρους του Επιμελητηρίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αντίστοιχα.  

Οι Κοσμήτορες των Σχολών που εδρεύουν στην Άρτα, ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου για τη δυνατότητα που δίνεται στα τμήματα της Άρτας να προτάξουν και να θέσουν 

προς συζήτηση στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των 

πανεπιστημιακών σχολών της Άρτας και του Campus γενικότερα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν 

θέματα όπως ειδικές παροχές στους φοιτητές (φοιτητικό εισιτήριο, φοιτητική μέριμνα κ.λπ.), 

χωροταξικά θέματα του Campus (ανάγκη ανακατανομής χώρων που στεγάζονται οι σχολές και τα 

τμήματα, ανάγκη για ίδρυση και κατασκευή νέων κτιρίων, ωρίμανση μελετών κ.λπ.) καθώς και την 

ανάγκη Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εναρκτήριων Δομών στο Πρότυπο Αγροδιατροφικό 

Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η) .   

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρταίων, κ. Τσιρογιάννης χαιρέτισε με τη σειρά του τη συνάντηση αυτή και 
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τόνισε πως η βιωσιμότητα των σχολών καθώς και η ανάπτυξή τους χρήζει ιδιαίτερης σημασίας για 

το κοινωνικό σύνολο της περιοχής της Άρτας, όπως επίσης χρήζει κρίσιμης σημασίας η άμεση 

ίδρυση και λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Πάρκου στην Άρτα, για την στήριξη της 

Γεωπονικής Σχολής. Δήλωσε τη θετική πρόθεση του Δήμου Αρταίων στην υποστήριξη των 

Πανεπιστημιακών Σχολών της Άρτας και συγκεκριμένα έθεσε στη διαθεσιμότητα των Σχολών της 

Άρτας την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την ωρίμανση μελετών και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια 

μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Άρτας, σεβόμενοι πάντα 

το Αυτοδιοίκητο της Πανεπιστημίου. Επίσης ζήτησε περισσότερη στήριξη από την Σύγκλητο και την 

Πρυτανική Αρχή, για τα πανεπιστημιακά τμήματα της Άρτας, έτσι ώστε αυτά να στηριχθούν και να 

αναβαθμιστούν και από την Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότηση για την αναβάθμιση/επέκταση 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και την δημιουργία νέων υποδομών (αγροτοδιατροφικό πάρκο και 

κέντρο κρέατος) στην Πανεπιστημιούπολη της Άρτας, στους Κωστακιούς.  

Στην ίδια κατεύθυνση τοποθετήθηκε και θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, κ. Βαρέλης, ο 

οποίος κατέγραψε το σύνολο των αιτημάτων των πανεπιστημιακών σχολών που εδρεύουν στην 

Άρτα ώστε να προταθούν στην Περιφέρεια και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις με 

κυριότερη την ένταξη των δομών α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ, β. ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

και γ. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ-EPIRUS PORK» στο Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό 

Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.).  

Στο κλείσιμο της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε τους 

παρευρισκόμενους και δεσμεύτηκε πως η εν λόγω συζήτηση θα αποτελέσει την αρχή μιας 

δυναμικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση 

κρίσιμων ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην 

περιοχή της Άρτας. Η επιρροή της Πανεπιστημιακής κοινότητας στην κοινωνική και οικονομική ζωή 

της περιοχής είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τον επιχειρηματικό κόσμο που εκπροσωπεί το 

Επιμελητήριο όσο και των πολιτών που υποστηρίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.     

 


