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4η/2018 Συνεδρίαση Δ.Σ. Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας: «Επίσημη έναρξη
της διαδικασίας τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ίδρυσης
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονες
της μελέτης από τον καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση». [1]
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Επίσημη έναρξη της διαδικασίας τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ίδρυσης Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδας και οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονες της μελέτης από τον καθηγητή κ. Γιάννη
Πανούση».

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 συνεδρίασε το Διοικητικό της Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς
Ελλάδας, στα γραφεία της στη Λαμία, με προσκεκλημένο τον καθηγητή, τέως Πρύτανη και πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα
Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Πανούση, ο οποίος έχει αναλάβει συντονιστής της πρωτοβουλίας
της Π.Ε.Δ. για την εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ίδρυσης Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από πρόσκληση του
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Προέδρου της Π.Ε.Δ. κ. Υπερήφανου, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το κοινό και αρραγές
μέτωπο των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης στη Στερεά Ελλάδα για την επίλυση όλων των
σημαντικών ζητημάτων για τον τόπο. Παράλληλα, συμμετείχαν και πολλοί Δήμαρχοι, μη μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας εμπράκτως κατ’ αυτόν τον τρόπο τη βαρύνουσα σημασία
της πρωτοβουλίας της Π.Ε.Δ. για την ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος, αφού καλωσόρισε θερμά τον κ.
Πανούση, τόνισε: «Η Στερεά Ελλάδα αδικείται πολλαπλά. Δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα στο πλαίσιο
της κατανομής των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, λόγω στόχου 2, και παράλληλα δεν της έχει
επιτραπεί να έχει ορισμένα από τα βασικά εφόδια, που θα τη βοηθήσουν να εξελιχθεί, να
αναπτυχθεί, να ξεχωρίσει, και αναφέρομαι πρωτίστως στην μη ύπαρξη ενός Πανεπιστημίου, που θα
εκμεταλλεύεται και θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας. Και για τα δύο
αυτά θέματα έχουμε αναλάβει δράση και ήδη πετύχαμε πολλά, μαζί με την Περιφέρεια, σε ότι αφορά
τις χρηματοδοτήσεις. Σχετικά με τη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου, την οποία θέσαμε υπόψη
του Υπουργού, κ. Γαβρογλου στο πλαίσιο της συνάντησής μας τον προηγούμενο μήνα στη Βουλή,
αποφασίσαμε συντονιστής της προσπάθειας να αναλάβει ο εξαίρετος ακαδημαϊκός και πρώην
Πρύτανης, κ. Πανούσης. Στο πρόσωπο του κ. Πανούση βλέπουμε, ως αυτοδιοικητικοί, τον άνθρωπο
που είναι ο πλέον κατάλληλος να προβεί στην τεκμηρίωση της ανάγκης ίδρυσης Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδας και σας διαβεβαιώ κύριε καθηγητή ότι την αντίληψη αυτή εισπράττουμε κι από
τις τοπικές κοινωνίες».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Μπακογιάννη, ο
οποίος αφού δήλωσε ότι θεωρεί την Π.Ε.Δ. σπίτι του, ανέφερε: «Στόχος μας δεν είναι να κόψουμε
μια κορδέλα ή να βάλουμε μια ταμπέλα. Στόχος μας είναι να αφήσουμε μια παρακαταθήκη στις
επόμενες γενιές. Είναι να ενώσουμε την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγή και τις
επιχειρήσεις. Υπάρχει χώρος να δημιουργηθεί το νέο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, το οποίο θα
πρέπει να ενσωματώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής». Κλείνοντας την τοποθέτησή
του ο κ. Μπακογιάννης έπλεξε το εγκώμιο του καθηγητή, κ. Πανούση και δήλωσε ότι η Περιφέρεια
είναι έτοιμη να συνδράμει με κάθε τρόπο και πρωτίστως επιστημονικά μέσω του νεοσυσταθέντος
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας, «που αποτελείται από ξεχωριστά μυαλά της
Στερεάς Ελλάδας», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στον κ. Πανούση, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν τιμητική η πρόσκληση της
Π.Ε.Δ. να αναλάβει ως συντονιστής της προσπάθειας κι ότι την απεδέχθη αμέσως χωρίς δεύτερες
σκέψεις. «Έχω μακρά ακαδημαϊκή πορεία και διαθέτω μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα για την
ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίων καθώς έχω διατελέσει μέλος Διοικουσών Επιτροπών, όπως
επίσης και Πρύτανης. Το Πανεπιστήμιο δεν ανήκει στον τόπο, ανήκει στους πολίτες, γι’ αυτό
οραματιζόμαστε ένα Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, που θα έχει ως στόχο να προσφέρει στη χώρα
και να προσελκύσει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Το νέο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνδέεται με
την παραγωγή και να έχει στόχο να καλύψει ανάγκες του 2050 και όχι του 2018. Στόχος μου είναι
να αφουγκραστώ τις τοπικές κοινωνίες, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων
των Δήμων εκείνων, που μπορούν να φιλοξενήσουν σχολές. Μαζί θα σχεδιάσουμε και θα
καταλήξουμε στη βέλτιστη λύση», τόνισε ο κ. Πανούσης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια
πρώτη προσέγγιση του αντικειμένου των σχολών, η οποία θα εξελιχθεί και θα ολοκληρωθεί στο
πλαίσιο της ανάδρασης με την κοινωνία και τους τοπικούς φορείς. «Ως βασικές σχολές του νέου
Πανεπιστημίου θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής τρεις: Γεωπολιτικής, Κοινωνικών
Επιστημών και Τουριστικών σπουδών και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης θα
υπάρξει εξειδίκευση και διάνθιση των θεματικών πεδίων των σχολών ή και η προσθήκη νέων. Σε
κάθε περίπτωση θα προσανατολιστούμε σε καινοτόμες ιδέες, σε σχολές που δεν υπάρχουν σήμερα».
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στα μέλη του ΔΣ, από τις τοποθετήσεις των οποίων ήταν εμφανής η
ικανοποίηση για την πρώτη προσέγγιση του κ. Πανούση, ενώ ήταν κοινή η δέσμευση για την
αμέριστη συνδρομή όλων, για να ολοκληρωθεί η μελέτη και εν τέλει να ιδρυθεί το Πανεπιστήμιο
Στερεάς Ελλάδας.
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