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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Ενημέρωση –
συζήτηση για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
2. Τις τοποθετήσεις – προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης,
Τζανακούλη Κων/νου, Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρίας, Διαμάντου Κων/νου, Κρίκη
Πέτρου, Σούλτη Γεωργίου, Νταή Παναγιώτη, Βαγενά Αγγελικής, Καφφέ Θεοδώρου,
Δεληγιάννη Δημητρίου, Ψάρρα – Περίφανου Άννας, Δαούλα Θωμά, Ζαούτσου
Γεωργίου, Κωσταρόπουλου
Γεωργίου, Σουρλατζή Αποστόλου και Αράπκουλε
Δέσποινας.
3. Το διαμορφωθέν σχέδιο ψηφίσματος.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί του διαμορφωθέντος σχεδίου ψηφίσματος,
απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος,
Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, Καφφές Θεόδωρος, Κρίκης Πέτρος, Κυριτσάκας Ν. Βάϊος,
Μαμάκος Αθανάσιος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Πράπας Αντώνιος,
Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κων/νος και Τσακίρης Μιχαήλ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι ένα ιστορικό ίδρυμα του οποίου η εξέλιξη ταυτίστηκε με την εξέλιξη της
πόλης τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια. Ως ΤΕΙ Λάρισας αναπτύχθηκε από μία ανώτερη σχολή σε
ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Θεσσαλίας, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα και πιο
ωραία campus στην Ελλάδα, με παραρτήματα στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα αλλά και με
ουσιαστική παρουσία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην έρευνα όλης της Θεσσαλίας.
Το σημερινό ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι αυτόνομο ίδρυμα με σημαντικό προϋπολογισμό λειτουργίας και
επενδύσεων, με σημαντικό προϋπολογισμό έρευνας και πάρα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα.
Όλη αυτή η δραστηριότητα όπως και το κέντρο των αποφάσεων για τη λειτουργία και την
ανάπτυξη του ιδρύματος βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας. Το γεγονός της κατάργησής του ενέχει
τον κίνδυνο μιας μεγάλης απώλειας για την πόλη της Λάρισας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σεβόμενο τη γενική αίσθηση της ακαδημαϊκής κοινότητας δέχθηκε επί της
αρχής το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θέτοντας όμως κόκκινες γραμμές οι οποίες θα βελτίωναν
την αρχική πρόταση και θα μείωναν τη μεγάλη απώλεια της πόλης. Αυτές οι κόκκινες γραμμές ήταν
οι ίδιες που έθεσε ομόφωνα η Σύγκλητος του ΤΕΙ και υιοθέτησαν όλοι οι φορείς της πόλης στη

σύσκεψη φορέων που έγινε στη Λάρισα τον Ιούλιο του 2018. Σήμερα μετά την ανακοίνωση του
Σχεδίου Νόμου αυτές διαμορφώνονται ως εξής:







Ίδρυση δύο Πολυτεχνικών Τμημάτων σε αντικατάσταση των Τμημάτων Μηχανικών της (ΣΤΕΦ).
Ένταξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στη νέα πρόταση
Να παραμείνει το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων όπως σήμερα ως κατεύθυνση στη Σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Να γίνει σεβαστή η θέση του Ιατρικού Τμήματος για την ίδρυση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας
στη Λάρισα
Δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου όπως εξαγγέλθηκε στην αρχική πρόταση και όχι ως
ερευνητικό Ινστιτούτο
Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικών Σπουδών (2ετή προγράμματα) με έδρα τη Λάρισα.
Το Υπουργείο στο Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε προς διαβούλευση, όχι μόνο αγνόησε αυτές τις
προτάσεις αλλά δεν έδωσε καμία λύση και σε σοβαρά ζητήματα Διοίκησης και Υπηρεσιών του
νέου Πανεπιστημίου όπως η διασφάλιση κονδυλίων έρευνας σε τοπικό επίπεδο, η ίδρυση Τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας στη Λάρισα, η ίδρυση γραφείου Πρυτανείας στη Λάρισα κ.α.
Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν τις απώλειες της πόλης από την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με
έδρα τη Λάρισα. Σημειώνουμε με έμφαση ότι η ύπαρξη του ΤΕΙ στην πόλη μας ήταν η βασική
αιτία να ιδρυθούν σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε διπλανή πόλη (π.χ. Η μεταφορά της
ιστορικής παιδαγωγικής ακαδημίας της Λάρισας και η Γεωπονική Σχολή).
Κάνοντας τη βασική παραδοχή ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υφίσταται ως ίδρυμα με διασπορά
των σχολών του στις τέσσερις θεσσαλικές πόλεις και τώρα πέντε (Λαμία) και το γεγονός ότι η
Λάρισα χάνει ένα ιστορικό ίδρυμα, ζητούμε:
Να παγώσουν οι διαδικασίες κατάθεσης του Σχεδίου Νόμου και να δοθεί εύλογος χρόνος για
διαβούλευση και επανασχεδιασμό της πρότασης συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων.
Προς την κατεύθυνση αυτή να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες της Δημοτικής
Αρχής.
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