Λαμία, 08/11/2011.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ «Ελευκεροτυπία», με τίτλο «Φοιτθτζσ είχαν αν
φάνε 2 μζρεσ», ςτο φφλλο τθσ 8/11/2011, με αφορμι ςυνζντευξι μου ςτον τοπικό
ραδιοφωνικό ςτακμό FM1 96,2 κα ικελα πρϊτα από όλα να αναφζρω ότι ο τίτλοσ του
δθμοςιεφματοσ, δεν αντιςτοιχεί ςτθν πραγματικότθτα (βλ. θχθτικό απόςπαςμα ςτθν
ιςτοςελίδα του ςτακμοφ), αλλά αφορά καταγγελία, θ οποία μου ζγινε προφορικά, μετά
από παράςταςθ ςτο γραφείο μου εκπροςϊπων πολιτικισ παράταξθσ φοιτθτϊν του ΤΕΙ. Η
καταγγελία διερευνάται από τθ Διοίκθςθ του ΤΕΙ Λαμίασ. Ο αρικμόσ των δικαιοφχων ςίτιςθσ
καταγράφεται κάκε χρόνο ςτθ διάρκεια του Οκτωβρίου, λόγω τθσ ειςαγωγισ νζων
φοιτθτϊν αλλά και διαμόρφωςθσ του ςχετικοφ προχπολογιςμοφ. Τθν τρζχουςα
ακαδθμαϊκι χρονιά λόγω τθσ μείωςθσ του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ αναγκαςτικά, το
ΤΕΙ Λαμίασ προχϊρθςε ςε ςχετικι μείωςθ των δικαιοφχων οι οποίοι κακορίηονται με
κοινωνικά και οικονομικά κριτιρια όπωσ κάκε χρόνο. Είναι κζμα θμερϊν ο κακοριςμόσ των
τελικϊν δικαιοφχων και μζχρι τότε το ΤΕΙ Λαμίασ χορηγεί ςίτιςησ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ.
Σε ότι αφορά ςτα υπόλοιπα αναφερόμενα ςχετικά με τθ ςτάςθ του Υπουργείου Παιδείασ
κζλω κατθγορθματικά να διαψεφςω τα αναγραφόμενα ςτο δθμοςίευμά ςασ δεδομζνου ότι
είχαμε ιδθ διαβεβαίωςθ από τθ θγεςία ότι ολοκλθρϊκθκαν διορκωτικζσ κινιςεισ
προκειμζνου να εξαςφαλιςκοφν οικονομικοί πόροι για κάλυψθ των αναγκϊν των
Ιδρυμάτων που προζκυψαν μετά τθ ςυγκεκριμζνθ μείωςθ.
Η αποδοχι του ΤΕΙ Λαμίασ ςτθν τοπικι κοινωνία αλλά και ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό
είναι τεράςτια, ςε μια πολφ δφςκολι ςτιγμι με ανοικτά κζματα τα οποία με
αποτελεςματικότθτα ζχουμε αντιμετωπίςει. Το γεγονόσ αυτό ζρχεται ςε μία ςθμαντικι
ςτιγμι για το ΤΕΙ Λαμίασ δεδομζνου ότι το ςυγκεκριμζνο δθμοςίευμα ςυνζπεςε με τθν
θμζρα δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του Τμιματοσ
Φυςικοκεραπείασ του ΤΕΙ Λαμίασ, τα οποία ιταν πραγματικά εντυπωςιακά όπωσ
καταγράφθκαν από ξζνουσ ανεξάρτθτουσ αξιολογθτζσ (βλ. ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΙΠ).
Το ΤΕΙ Λαμίασ κα ςυνεχίςει τθν πορεία του και τον αγϊνα του για τθν προςφορά υψθλισ
ποιότθτασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ φοιτθτζσ του διότι αυτόσ είναι ο κοινόσ ςτόχοσ
όλθσ τθσ ακαδθμαϊκισ του κοινότθτασ. Θα ςυνεχίηουμε όπωσ μζχρι τϊρα ζχουμε αποδείξει
τθν ευαιςκθςία μασ ςε κζματα φοιτθτικισ μζριμνασ παρ’ όλεσ τισ αντιξοότθτεσ και κα
εξαςφαλίςουμε ςε κάκε ςπουδαςτι που ζχει ανάγκθ, τθ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ των
ςπουδϊν του.
Ο Πρόεδροσ του ΤΕΙ Λαμίασ,

Σταφροσ Καρκάνθσ.
Κακθγθτισ.
Παρακαλώ για τη δημοςίευςη του παρόντοσ δελτίου τφπου.

